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Sammanfattning  
I takt med att fler institut för kreditgivning etablerar sig på den svenska marknaden ökar också 
de svenska medborgarnas belåningsgrad. Denna företeelse har varit tämligen oroväckande 
och uppmärksammats såväl hos myndigheterna som hos medier. Den nya 
konsumentkreditlagen trädde i kraft i januari år 2011 i syfte att minska konsumenternas 
överskuldsättning men har trots ny reglering inte kunnat motverka detta, utan har snarare lett 
till högre överbelånade konsumenter någonsin. Framförallt är det ensamstående föräldrar, 
ungdomar och andra mer utsatta individer i samhället som drabbas av skulder till 
Kronofogden. Vi diskuterar rättsläget idag, etiken kring lagstiftningen av snabbkrediter samt 
kreditinstitutens utnyttjande av ocker vid kreditgivning. Även vissa marknadsrättsliga delar 
berörs. Vi har försökt att reda ut varför denna skuldsättningsgrad ökar; beror detta på 
lagstiftningen i sig eller är det helt enkelt konsumenternas beteende och syn på krediter som 
har förändrats? 
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Abstract 
As more institutions for granting credit have been established within the Swedish market 
there has been an increase in consumer borrowing levels.	   This phenomenon has been a 
concern that has caused attention to both authorities and within the media. The new Consumer 
Credit law was introduced in 2011 with the aim of reducing consumer debt. However, despite 
this new legislation it has been unable to prevent this and has instead led to higher consumer 
borrowing rates than previously.	   It is primarily single parents, young people and other 
vulnerable groups within society who are effected by debt.	  We discuss current laws and ethics 
of the legislation for fast loans and the institutions for granting credits utilization of usury. 

Marketing law is also discussed. We have tried to find out why the consumer borrowing ratio 
has increased; is it because of the legislation itself or is it simply that consumers behaviour 
and views on credit have changed?  
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1. Inledning   
1.1 Bakgrund  
Till följd av den snabba utvecklingen på konsumentkreditmarknaden ökar också 
överskuldsättningsproblemen för svenska konsumenter.1 Tanken var att konsumentkreditlagen 
(2010:1846) skulle ha till syfte att motverka överskuldsättningen samt stärka 
konsumentskyddet på området.2 Överskuldsättningen har dock sedan dess ökat i omfattning 
och likaså kreditgivarnas etablering på den svenska marknaden.3 När den utsatte konsumenten 
i ekonomisk knipa är i hopp om att äntligen lösa sin ekonomiska situation utnyttjas denne 
istället av snabblåneföretagen. Frågan är om den nya lagstiftningen var tillräcklig i sitt syfte 
att motverka detta. Problematiken är i skrivande stund högaktuell och har blivit föremål för en 
utredning som tillsattes i maj år 2015.4  
 

1.2 Problembakgrund och problemformulering 
Konsumentkreditlagen (KKrL) tillkom med avsikten att motverka 
överskuldsättningsproblematiken gällande snabblån. 5  I tidigare konsumentkreditreglering 
omfattades dessa av undantag vilket gjorde det möjligt att lämna mindre krediter utan vissa 
krav på kreditprövning, information och avtalsform. Undantagen fick dock bredare 
tillämpningsområde än väntat. Vid tillkomsten av tidigare KKrL ansågs inte småkrediterna 
vara någon stor bidragande orsak till överskuldssättningsproblematiken, vilket idag är ett 
synsätt som har förändrats.6 Den aktuella typen av snabblån har kraftigt expanderat vilket 
medfört att allt fler konsumenter kommit i kontakt med företeelsen.7 Det kan följaktligen 
diskuteras huruvida den nya KKrL uppnått sitt syfte, vilket var att få bukt med 
överskuldsättningen på grund av snabblånen. En avvägning bör göras avseende 
gränsdragningen mellan mer gynnsamma förutsättningar för företag som erbjuder faktura och 
ett starkare konsumentskydd. Då det har varit svårt att angripa snabblåneföretagens oetiska 
verksamhet anser vi att det finns ett behov av att ur ett civilrättsligt perspektiv fastställa 
orsaker och konsekvenser bakom problematiken.   
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Som grund för vårt syfte ligger problemformuleringen ovan. Vårt syfte är att genom denna 
uppsats utreda huruvida den nya lagstiftningen uppnått sitt syfte att motverka snabbkrediter 
och dess påverkan på överskuldsättningen.  
 
För att kunna konkretisera syftet har vi ställt upp följande frågeställningar:  

• Kan snabblånen tillåtas men ändå hållas under juridisk kontroll? 

                                                
1 Prop. 2009/20:242, s. 33.  
2 A.a. s. 1.  
3 SOU 2013:78, s. 38.   
4 Kommittédirektiv, Dir 2015:43, En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. 
5 Prop. 2009/10:242, s. 1.  
6 A.a. s. 55.  
7 SOU 2013:78, s. 122.  
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• Vilket konsumentskydd finns avseende snabbkrediter idag? 
• Vilka juridiska åtgärder skulle kunna vara verkningsfulla mot problematiken? 
• Hur kan det vara en lönsam verksamhet att låna ut pengar till konsumenter som inte 

kan betala tillbaka skulden?  
 

Genom att besvara dessa frågeställningar har vi möjlighet att utröna orsaker och konsekvenser 
till överskuldsättningen i Sverige samt undersöka möjliga vägar att komma åt problematiken. 
 

1.4 Metod 
Vi har i denna uppsats valt en problemorienterad ansats där vi inför förekommande 
problematik väger intressen och olika värden mot varandra, dvs. aktörer på 
snabblånsmarknaden å ena sidan och konsumenterna och samhället å andra sidan.  
 

1.4.1 Rättsdogmatiken 
Rättsdogmatisk metod beskrivs som en metod vilken systematiserar, beskriver och tolkar 
rättskällor i ett försök att fastställa gällande rätt.8 Begreppen rättsdogmatik, rättskällor och 
gällande rätt har varit föremål för kritik inom rättsvetenskapen.9 Såväl definitioner som 
innebörd har ifrågasatts av bl.a. Sandgren som menar att rättsdogmatiken karaktäriseras 
genom sitt material, sitt syfte, sin funktion, sitt inifrånperspektiv, sin verksamhet samt vissa 
grundantaganden.10 Rättsdogmatiken kan sägas vara en utgångspunkt för den juridiska och 
rättsvetenskapliga forskningen trots den oklara innebörden. Tillsammans med rättsområden 
som rättshistoria, rättssociologi, rättsekonomi och allmän rättslära utgör detta 
rättsvetenskapen.11   
 
Rättskälleläran är även ett begrepp som inte har en självklar innebörd. Sandgren uttrycker att 
”rättslära är en undflyende företeelse med skiftande innebörd”. 12  Användningen av 
rättskällorna bör ske på ett korrekt sätt som inom rättsdogmatiken anses legitima. Vad som 
utgör en korrekt användning av rättskällorna samt vilka rättskällor som ska, bör och får 
användas och vad som därmed anses vara godtagbar juridisk argumentation, står inte heller 
klart. För att understödja betydelsen av rättskällorna för den juridiska argumentationen kan 
sägas att lagar och andra föreskrifter ska beaktas, prejudikat och förarbeten bör beaktas och 
övriga källor, så som beslut och rekommendationer får beaktas.13 Det bör framhållas att detta 
är en idealbild gjord av hänvisad författare och därmed inte är den enda tänkbara 
klassificeringen. Det råder dock en allmän uppfattning om i vilken ordning rättskällorna ska 
användas. Primärt ska lagstiftning och annan författningstext användas, följt av förarbeten och 

                                                
8 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249 f. 
9 Se Sandgren, Vad är rättsvetenskap? samt artikeln skriven av Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 
2004, s. 1-10. 
10 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118 f. 
11 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 105. 
12 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 120. 
13 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 213 ff. 
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rättspraxis samt sedvänja och andra övriga rättskällor bli placerade sist.14 Genom en riktig 
användning av rättskälleläran ska en korrekt slutsats kunna uppnås. 
 
Att beskriva gällande rätt är rättsdogmatikens syfte. Trots att detta begrepp inte vållar någon 
vidare säkerhet är den allmänna uppfattningen att rättsdogmatiken och gällande rätt har ett 
synnerligen starkt samband. Inte sällan anses juristens främsta uppgift vara att göra en rättslig 
analys av en viss situation, vilket således innebär att ”fastställa gällande rätts innehåll”.15 
Gällande rätt kan dock inte sägas sätta gränserna för rättsdogmatiken. Jareborg menar att 
rättsdogmatiken mycket väl kan gå utanför gällande rätt och att rättsdogmatikern mycket väl 
kan ”söka efter ideala lösningar”.16 
 

1.4.2 Rättssociologisk metod 
Rättssociologi kan förklaras som en ”mängd samhällsvetenskapliga studier av hur rättsystem 
verkar i samhället”. 17 Ett exempel på detta kan vara hur utformningen av lagtext påverkar 
individerna i samhället vid tolkning av denna. Rättssociologin har sin grund i 
samhällsvetenskapen men är närmast besläktad med sociologin och rättsvetenskapen. Den är 
dock inte en del av juridiken eller rättsvetenskapen.18 Rättssociologin har ett vidare perspektiv 
på synen på rättskällorna, där synsättet utgår från att visa vad rättskällorna har för funktion för 
rättsystemet och hur dessa påverkar människornas beteende.19 
 

1.4.3 Rättspluralism och ett rättspolycentriskt synsätt 
En svårighet att lösa rättsvetenskapliga problem eller konflikter kan uppenbara sig då endast 
användning av en metod begagnas. Gustafsson menar att det inte torde vara möjligt att ”följa 
normens vandringsled” med hjälp av endast en metod eller en teori, utan det krävs således 
olika förklaringssätt.20 Med hjälp av användning av olika metoder erhålls olika perspektiv på 
gällande rätt.  En utvidgad metodhantering kan öppna upp för ett vidare perspektiv och vice 
versa. Enligt den rättspluralistiska uppfattningen samexisterar ett flertal rättsystem, 
rättsordningar och rättsuppfattningar i samhället. Ett juridiskt problem rör enligt detta synsätt 
flera olika rättsområden och med hjälp av ett sådant betraktelsesätt kan problemet få en i 
praktiken mer välfungerande lösning. Det rättspolycentriska synsättet har en utvidgad syn på 
rätten, då rättskällorna går utöver vad som kan fastställas genom den rättsdogmatiska 
metoden. Beroende på rättsområde och speciella problem kan rättskälleanvändningen enligt 
Gustafsson variera. 
 

                                                
14 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 32 f. samt Samuelsson, Melander, Tolkning och tillämpning, s. 29 ff. 
15 Samuelsson, Melander, Tolkning och tillämpning, s. 29. 
16 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4. 
17 Svenberg, Rättssociologi – en introduktion, s. 7. 
18 A.a. s. 11 f. 
19 A.a. s. 13. 
20 Gustafsson, Rättens polyvalens – En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet, s. 89. 
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1.4.4 Tillämpad metod 
Denna studie utmynnar inte endast i gällande rätt. Visserligen har uppsatsen haft sin grund i 
den rättsdogmatiska metoden för att kunna fastställa rättsläget på området samt att kunna föra 
ett de-lege-ferenda resonemang. Genom att komplettera den rättsdogmatiska metoden med 
rättsociologisk metod och en ringa mängd humanvetenskaplig analys tillsammans med 
användning av empiriskt material har vi kunna kunnat uppnå vårt syfte med denna uppsats. 
Den först nämnda metoden ligger till grund för denna framställning och har tillämpats för att 
fastställa gällande rätt och med hjälp av den rättssociologiska metoden har vi kunnat 
analysera hur lagstiftningens utformning har fungerat i praktiken. Den flyktiga användningen 
av humanvetenskaplig analys har främst nyttjats med anledning av att kunna avgöra hur 
överskuldsättningen inte bara påverkar en individ ekonomiskt, utan även fysiskt och psykiskt. 
Statistiken som använts är utarbetad av myndigheter som berörs av problemen. I likhet med 
Sandgren anser vi att vi genom detta tillvägagångssätt har haft möjlighet att utreda 
rättsområdet från ett vidare perspektiv och även kunnat studera hur samhället påverkas av 
förekommande skuldsättningsproblem. 21 Vi hade kunnat stanna vid ett konstaterande att 
rättsläget är oklart och att lagstiftningen inte uppnått önskat syfte, men med hjälp av valet av 
ett vidare perspektiv har vi även haft möjlighet att analyserat vad som skett efter att den nya 
KKrL trätt i kraft. Vi har valt att bearbeta det empiriska materialet och med hjälp av detta 
byggt vår argumentation. Det empiriska materialet kan med fördel integreras i den rättsliga 
analysen. 22  Även ett socioekonomiskt synsätt har använts för att kunna granska vad 
överskuldsättningen kostar samhället och vilka konsekvenser de ekonomiska situationerna får 
för den enskilde. Trots att tyngden i uppsatsen inte har lagts på de sociala perspektiven så har 
de ändå varit viktiga för att kunna fastställa hur utbrett problemet är i Sverige och hur 
utvecklingen av kreditmarknaden har påverkats i takt med denna. En annan metod som endast 
använts i mindre utsträckning men som haft betydelse för författandet, främst i den analytiska 
delen, är den komparativa metoden. Metoden nyttjas i syfte att jämföra och förstå likheter och 
skillnader mellan olika nationers hantering av problematiken.23 
 
Syftet och problemen som ska identifieras och granskas bör läggas till grund för vilken metod 
som ska tillämpas i uppsatsen. Med hjälp av ett rättspolycentriskt synsätt har vi erhållit 
bredare kunskap för att kunna författa en mer intressant uppsats som inte endast fått sin 
slutsats med konstaterandet att rättsläget är oklart. Viss kritik kan föras till nackdel för 
användandet av denna metod. En anledning till att högsta instanser tillämpar den 
rättsdogmatiska metoden och främst använder de erkända rättskällorna är för att säkerställa 
rättssäkerheten och förutsebarheten. Användning av en bredare krets av källor, främst hämtat 
från myndigheter medför inte bara en utveckling av gällande rätt utan ställer även högre krav 
på en mer kritisk granskning av materialet.24 Vi tror att vi med hjälp av dessa källor ska kunna 
sätta en hög tillförlitlighet på vår uppsats utan att förlora dess vetenskapliga höjd. Uppsatsen 
är skriven ur såväl ett konsumentperspektiv som ett samhällsperspektiv. Detta då vi väger 
samhällets och konsumentens kostnader och konsekvenser mot det rådande 

                                                
21 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 9. 
22 A.a. s. 56. 
23 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 141. 
24 Agell, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvJT 2002, s. 246 f. 
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konkurrensskyddet för företagen och dess etableringar. Ambitionen är att såväl företag och 
myndigheter som den enskilde konsumenten ska kunna få användning av detta sammanställda 
material och ändå kan ställa stor tillförlitlighet på den fakta som framställts. 
 

1.4.5 Värderingar och objektivitet 
Uppsatsen är förefallande inte, i linje med Dahlmans synsätt, helt fri från värderingar då dessa 
är tämligen omöjliga att bortse från.25 Även Schultzs åsikt att ”värderingar genomsyrar varje 
moment av juristens arbete och kravet på att hålla värderingar utanför eller åtskilda från de 
juridiska bedömningarna eller övriga aspekter av den juridiska aspekten torde vara svår att 
upprätthålla” bekräftar problematiken kring olika värderingars påverkan på individen.26 Vi är 
emellertid väl medvetna och vaksamma på att våra värderingar har en inverkan på oss. Vårt 
mål är följaktligen att inte låta dessa värderingar påverka och spegla vår framställning i 
betydande omfattning, utan att så långt som möjligt eftersträva det neutralitetsideal Dahlman 
förespråkar.27  
 

1.5 Avgränsningar 
Ur samhälls- och konsumentsynpunkt är problematiken kring snabblånen och dess bidragande 
till överskuldsättningen ett växande problem som breder ut sig världen över. Dock behandlar 
denna uppsats endast problemen i Sverige med viss jämförelse med andra nationers hantering 
av problemen. Vi inriktar oss på snabbkrediterna och hur dessa diskuteras i tidigare 
lagstiftning, proposition och senare utformandes i den nya KKrL. Andra förslag som framförs 
i propositionen om förändringar av andra lagar lämnas utan vidare granskning. Delar av 
kreditregleringar som också kommer lämnas utanför denna uppsats är förmedlingsfall, 
ombud, lån av statsmedel, abonnemang och kontokrediter. Fakturakrediter kommer att 
diskuteras flyktigt. Vidare har även viss fokus riktats på marknadsföringen av snabbkrediter, 
hur dessa regleras och vad som är tillåtet respektive inte tillåtet ur marknadsrättsligt 
perspektiv, vilket främst lyfts genom tillsynsmyndigheternas allmänna råd samt genom 
sambandet med god kreditgivningssed. De rättsfall som diskuteras inom detta område är 
endast inriktade på konsumentkrediter. Dock har även andra krediter än just snabbkrediter 
använts för att kunna få tillgång till ett mer representativt material. Detta för att utreda hur 
bedömningarna har gjorts i de enskilda fallen. 
 

1.6 Definitioner 
Effektiv ränta – Den effektiva räntan mäts som en genomsnittlig årsprocent på genomsnittligt 
placerat eller upplånat belopp under löptiden. I konsumentkreditlagen anges att den effektiva 
räntan skall omfatta hela kreditkostnaden (nominell ränta samt uppläggnings- samt 
aviseringsavgifter mm) samt att den skall beräknas på årsbasis med beaktande av antalet 
betalningstillfällen per år.28 

                                                
25 Dahlman, Rätt och rättfärdigande, s. 23.  
26 Schultz, Värden, värderingar och juridik, JT 1999/00 s. 1001. 
27 Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 6.   
28 Nationalencyklopedin, Femte bandet, s. 275. 
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Konsument – Privatperson som köper varor eller tjänster för enskilt bruk (inbegripet eget 
hushåll) och alltså inte för vidare försäljning eller rörelse.29  
Kredit – Förhållandet att en kreditgivare låter en kredittagare förfoga över en penningsumma 
mot löfte om senare återbetalning av pengarna.30  
Kreditgivare/långivare/borgenär – Den som har en fordran mot någon annan.31 
Kreditköp – Köp i vilket säljare lämnar anstånd med betalningen för hela eller en del av priset 
för varan. 32 
 

1.7 Disposition 
Inledningsvis beskrivs problematiken kring skuldsättningen ingående för att sätta in läsaren i 
förekommande problem samt hur utvecklingen sett ut på området. I vår deskriptiva del berörs 
även den nya lagstiftningen och implementerandet av det EU-direktiv som låg till grund för 
denna lagändring. Vidare framställs hur konsumentskyddet på marknaden ser ut idag följt av 
förhållandet mellan god kreditgivningssed och marknadsföringen av snabblån. Mest tyngd i 
arbetet har dock lagts på det civilrättsliga perspektivet där även den etiska diskussionen förs 
kring snabblånen och dess effekter. I teoridelen lämnas även utrymme för att diskutera de 
strategier som samhället har idag för att komma till bukt med problemen, vilket följs av en 
jämförelse med andra länder. Avslutningsvis, i vårt tredje avsnitt, görs en analys av hur 
rättsläget ser ut idag där vi även lämnar förslag på möjliga åtgärder. Dessa mynnar slutligen ut 
i avslutande kommentarer.  
  

                                                
29 Nationalencyklopedin, Elfte bandet, s. 282.  
30 A.a. s. 389.  
31 A.a. s. 389.  
32 Nationalencyklopedin, Elfte bandet, s. 391. 



 14 

2. Teoridel 
2.1 Bakgrunden till skuldsättningsproblematiken  
År 2006 etablerades Sveriges första snabblåneföretag. 33 Etableringen följdes snart av ett 
flertal andra bolag med liknande tjänster på den svenska marknaden. Begreppen SMS-lån, 
mobillån och mikrolån blev allmänt känt för de svenska konsumenterna, begreppen 
symboliserar lättåtkomliga krediter av mindre summor och med kort avbetalningstid. 34 
Kreditgivningar blev således lättillgängliga, vilket uppfattades positivt av konsumenterna. Det 
nya utlåningssättet medförde dock stora problem för såväl konsument som samhälle vad 
gäller skuldsättningen, då många fick svårt att betala tillbaka skulderna. Lanseringen av den 
nya låneformen träffades av ett flertal undantag från 1992 års konsumentkreditlag, vilket fick 
till följd att antalet inkomna ansökningar hos Kronofogden ökade hastigt. I syfte att motverka 
detta infördes år 2011 en ny KKrL. 
 
Rekvisiten i 4 § KKrL; 
 

• Annan räntefri kredit än kontokredit, 
• Inte är förbunden med mer än en obetydlig avgift,  
• Ska betalas tillbaka inom tre månader 

 
gör det möjligt, trots mer strikt reglering, att genom marknadsföring av sina krediter såsom 
”gratis” eller ”räntefria” få konsumenten att ta sitt första snabblån och genom detta förfarande 
kringgå kraven på;  
 

• Information 
• Kreditprövning 
• Dokumentation 
• Ångerrätt 

 
Information och kreditprövning är emellertid inte de enda faktorerna som påverkar 
konsumenten att ta välgrundade finansiella beslut som passar individens ekonomi. Besluten 
påverkas även av erfarenheter och känslor vilket kan leda till att konsumenten tar förhastade 
beslut. Denne handlar på ett sätt som gör att trots att en sämre situation väntar imorgon 
konsumerar idag. Detta sker vanligen genom att konsumenten föranleds att dra snabba 
slutsatser genom lockande och positivt framställd marknadsföring vid exempelvis ett 
snabblån.35 De flesta kreditansökningar gällande snabblån görs i slutet av månaden och 60-70 
procent är tidigare snabblånekunder.36 Sett över perioden mellan år 2007 och år 2014 har 
ansökningarna om betalningsföreläggande som inkommit till KFM vad gäller snabblån ökat 
                                                
33 SOU 2013:78, s. 38. 
34 Utmärkande för så kallade snabblån är att det rör lån av relativt liten summa som på kort tid ska återbetalas. 
Lånebeloppen brukar vanligtvis variera mellan 1 000 kr till 3 000 kr och återbetalningstiden är vanligen en till 
tre månader. Det rör sig normalt om lån utan säkerhet där ansökningarna sker på distans. 
35 FI, Rapport 2014, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 2014, s. 7.  
36 Prop. 2013/14:107, s. 23. 
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med 123 procent.37 Under år 2014 ökade ansökningarna jämfört med föregående år med 15 
procent vilket torde tyda på att den nya konsumentkreditlagens syfte inte uppfyllts på det sätt 
som lagstiftaren önskat. Innan lagändringen trädde ikraft, det vill säga mellan år 2009 och år 
2010, stannade ansökningarna gällande snabblånen upp för att sedan temporärt öka igen. 
KFM:s rapport visar även att det främst är män som har skulder hos myndigheten. Tidigare 
var ungdomarna den åldersgrupp som var mest drabbade av skulder men utvecklingen visar 
att det är åldersgruppen 26-35 år som har flest ansökningar avseende obetalda snabblån. 
Obetalda skulder har med tiden stigit i åldersgrupp.38 

 
Den nya konsumentkreditlagen trädde i kraft i januari 2011 med syftet att motverka överskuldsättningen. Ur diagrammet kan 
utläsas att en lavinartad ökning vad gäller inkomna ansökningar till KFM har skedd efter den nya lagens ikraftträdande. 
Frågan kvarstår således huruvida lagändringen kan anses ha varit tillräcklig för att minska överskuldsättningen hos svenska 
konsumenter. Diagram hämtad från KFM, Snabblånerapport – sammanställning av åren 2006 till och med 2014.   
 
Lättillgängligheten medför ett krav på konsumenten att denne är medveten och uppmärksam 
på val av avtal för att kunna undvika att ingå ofördelaktiga sådana. Konsumenten behöver 
därmed få lättillgänglig information för att bra beslut som passar dennes ekonomiska 
förutsättningar och privatekonomi kan tas. Enligt Sveriges Konsumenters rapport är det inte 
den först tagna krediten som medför skuldsättningsproblem, utan ofta har konsumenten svårt 
att återbetala denna och tar sålunda ett nytt lån hos en konkurrent för att lösa det ursprungliga 
lånet. 39 På detta vis hamnar konsumenterna i en skuldfälla som är svår att ta sig ur. 
Finansinspektionens rapport visar även att konsumenter som är skuldsatta på grund av 
snabbkrediter ofta har lägre inkomst samt inte sällan har obetalda skulder även för andra 
levnadskostnader.40 Cirka 60 procent av de konsumenter som har obetalda snabblån har redan 
skulder registrerade hos KFM.41  

                                                
37 Med snabblån avses enligt KFM krediter som omfattar belopp mellan 500-15 000 kronor med löptid upp till 
12 månader, vilket innebär annorlunda definition än vad som beskrivits ovan. 
38 KFM, Rapport, Snabblånerapport – sammanställning av åren 2006 till och med 2014. 
39 Sveriges Konsumenter, Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån, s. 8. 
40 FI, Rapport 2014 – Konsumentskyddet på finansmarknaden, s. 19. 
41 FI, Rapport 2009:10 – Konsumentskyddet på finansmarknaden, s. 69.  



 16 

2.1.1 Det lättillgängliga, kontantlösa samhället 
Förutom faktorer som bristande kunskaper i såväl matematik som ekonomisk lära är 
kontanternas frånvaro en bidragande faktor till att det konsumeras över tillgångarna hos 
konsumenterna.42 Kontanthanteringen hos bankerna har minskats drastiskt de senaste åren och 
mobiltelefonen har blivit alltmer förekommande som ett naturligt hjälpmedel vid betalning. 
Betalning med mobiltelefon och plastkort är idag det mest självklara betalsättet. SEB:s 
privatekonom Nyström påpekar i KFM:s omvärldsanalys att denna företeelse inte bara gjort 
att kontanterna allt mer försvinner utan även att detta varit en bidragande faktor till att unga 
får allt sämre förståelse av pengarnas värde. 43  Även smidiga och snabba kreditlösningar via 
e-handeln bidrar till en försvårad överblick av hur mycket pengar som spenderas. Schlichter 
uttrycker i sin analys att ”dagens pengar är immateriella, och därmed är tillgången på dem 
fullkomligt i elastisk”. 44  Han menar att pengar som inte har någon koppling till en vara blir 
helt elastiska, vilket leder till att systemet alltid kan expandera. Lösningen för de ekonomiska 
problemen har kommit att ersätta gamla lån med nya, vilket inte endast gäller för 
privatekonomin utan även nationalekonomin.  
 
KFM diskuterar även i sin analys att den ökade konsumtionen kan bero på en kombination av 
den tekniska utvecklingen och ett mer utbrett kreditsamhälle som inte längre begränsas av 
förutsättningar som ekonomiska villkor, öppettider och bosättning geografiskt. 45 Den mer 
lättåtkomliga konsumtionen samt det mer enklare sättet att ingå avtal är båda bidragande 
faktorer till att skuldsättningen ökar. Även mobiltelefoner och snabblån är produkter som 
utformats genom den tekniska utvecklingen och som medfört överkonsumtion i samhället. 
Detta tros bero på att ”pengarna anonymiseras” genom elektronisk användning, vilket medför 
att pengarna endast blir siffror som flyttas runt vid användning.46  
 
Forskning visar även en tydlig koppling mellan konsumtion och livsstil. 47 Behovet av 
konsumtion visar sig starkare oberoende av om de ekonomiska förutsättningarna finns eller ej. 
E-handelsföretagen har gjort det möjligt för konsumenten att konsumera trots att denne inte 
har tillgångar att spendera med. Genom ett samarbete med kreditföretag kan kunden betala 
varan eller tjänsten vid ett senare tillfälle. Marknadsföringen av betalningen upplevs ofta 
positiv av konsumenten då denne erbjuds att betala varan efter leverans. Detta 
tillvägagångssätt har blivit en väl accepterad del av konsumtionsbeteendet i samhället. 
 

2.1.2 Samhällets påverkan av överskuldsättning 
Överskuldsättning drabbar inte bara individer, deras ekonomi och omgivning, utan även 
samhället i stort. Överskuldsättning innebär kostnader för samhället i form av utebliven 
konsumtion, ekonomiskt bistånd, arbetslöshetskassa, sjukpenning samt läkarvård och 
medicin. I KOV:s rapport framställs att samhället även betalar för de åtgärder som krävs då 

                                                
42 KFM, Omvärldsanalys 2012, s. 6 f. 
43 A.a. s. 7. 
44 Schlichter, Papperspengarnas kollaps, s. 17. 
45 KFM, Omvärldsanalys 2012, s. 17. 
46 http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/kort-och-frestelser-i-ungas-ekonomi/. 
47 Lönnberg, Ungdomar identitet och konsumtion, s. 22.  
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överskuldsatta personer ofta hamnar i utanförskap. 48 Enligt kalkyler som gjorts kostar en 
överskuldsatt individ ca 276 000 kr per år för samhället.  
 

 
Kalkylen bygger på en värdering och är inte exakt, utan indikerar på ett genomsnitt då inte samtliga överskuldsatta personer 
hamnar i samma situationer.49 Det framgår dock att arbetslöshet och sjukdom är mer vanligt förekommande hos individer 
med överskuldsättning än övriga i samhället.50  
 
Det är dock svårt att göra en värdering när det gäller vad överskuldsättning kostar för 
samhället. Effekterna är många och skiljer sig från individ till individ och därmed även 
kostnaderna. Ovan nämnda kalkyl baseras på de instanser som en skuldsatt individ kan 
komma att komma i kontakt med. Dessa är bl.a. arbetslöshetskassa och aktivitetsstöd från 
arbetsförmedlingen, bidrag och sjukpenning från Försäkringskassan, stöd från kommuner, 
sjukvård hos landstinget och rättsväsendet.  
 
De svenska hushållen har en hög skuldsättningsgrad i förhållande till andra länder och ur ett 
historiskt perspektiv har skulderna sedan 90-talet ökat med 80 procentenheter.51 Parallellt med 
denna ökning har dock hushållens tillgångar, förmögenhet och även sparande ökat. Trots en 
ökad skuldsättning ser hushållens ekonomi ljus ut men denna skiljer sig mellan olika grupper. 
Grupperna kan delas in i inkomstnivå, utbildningsnivå, ålder, kön och geografisk fördelning. 
Det visar sig att individer med hög inkomst- och utbildningsnivå i större utsträckning har 
större lån. Detta beror emellertid på att dessa har möjlighet till dyrare levnadsstandard i form 
av exempelvis dyrare bostäder och bilar. Även den geografiska fördelningen kan baseras på 
att bostäder är betydligt dyrare i storstäder än mot bostäder på landsbygden. Vidare gällande 
åldersfördelningen är skulderna som störst mellan 30-50 år och kan visualiseras genom en U-
kurva där unga till en början är skuldfria för att sedan ta mer lån för sedan betala av dessa i 
takt med ökat ålder. Detta har nära samband med civilståndsfördelningen som visar att gifta 

                                                
48 KOV, Rapport, Budgetrådgivning – en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering, s. 12 
ff. 
49 SOU 2013:78, s. 66 f. 
50 A.a. s. 61. 
51 A.a. s. 69.   
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och sammanboende med barn har störst lån. Det är dock inte dessa lån som är kostsamma för 
samhället.  
 
De mest kostsamma individer för samhället är de som har skulder hos KFM. Detta är, som 
ovan nämnt, i regel de personer med lägre inkomst, ensamstående, arbetslösa och sjuka som 
saknar eftergymnasial utbildning och är boende i hyresrätt som löper störst risk att drabbas av 
överskuldsättning. Närmare 250 000 personer har varit skuldsatta hos KFM i över fem år. 
Detta är en relativt liten del av befolkningen men utvecklingen tyder på att det kommer bli ett 
större problem i framtiden. I en utredning rörande överskuldsättning framförs vissa risker som 
bör uppmärksammas inför framtiden. 52  Dessa är bl.a. skyddet mot sjukdom och arbetslöshet, 
sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkringen, osäkra anställningar, egen företagsamhet och 
bristen på hyresrätter. Utredningen berör vidare ett antal förändringar som kan ha inverkan på 
kreditmarknaden. Först nämnda förändring är den teknologiska utvecklingen som skett under 
de senaste åren. Tillgängligheten till krediter har successivt ökat, parallellt med utvecklingen 
av internet och mobiltelefoni. Även finansiella innovationer är under utveckling vilket innebär 
att hushållen får tillgång till nya kreditprodukter. Slutligen är oron för hushållens 
skuldsättning en anledning till att Riksbanken och FI vidtagit åtgärder för att motverka 
skuldsättningsgraden. Dessa förändringar på kreditmarknaden kan innebära både positiva och 
negativa effekter på hushållen. En avvägning mellan risk för ökad överskuldsättning och en 
försvårad situation för hushållen att planera sin ekonomi måste göras.   
 

2.2 Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/48/EG 
Efter att Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd antog det nya 
konsumentkreditdirektivet fordrades en ny lag som ersatte konsumentkreditlagen (1992:830). 
Med anledning av systematiska och lagtekniska skäl föranledde detta ett stort antal ändringar, 
vilket medförde att det ansågs mest lämpligt att utforma en ny lag. Ett flertal bestämmelser 
överfördes emellertid till den nya lagen i stort sett oförändrade. Syftet med direktivet var att 
utöka harmoniseringen av medlemsstaternas regler gällande konsumentkreditavtal, och 
överläggningar har gjorts med företrädare från departement från övriga länder i Norden. 
Genom dessa överläggningar har ett försök till gemensam tolkning och diskussion förts 
gällande hur direktivet skulle genomföras. Direktivet har även utarbetats genom en 
promemoria från Justitiedepartementet samt en remitterad promemoria från 
Finansdepartementet. 53  Gällande snabbkrediter har även yttrande från KOV, Sveriges 
Konsumenter samt Lagrådet används.54  
 

2.2.1 Direktivets syfte 
Konsumentkreditdirektivet är ett s.k. fullharmoniseringsdirektiv och har till syfte att 
underlätta och utöka harmoniseringen för en väl fungerande inre marknad. Med ledning av 
direktivet ska likartade regler införas som syftar till att underlätta för konsumenterna att nyttja 

                                                
52 SOU 2013:78, s. 113 ff. 
53 Justitiedepartementet, Ds 2009:76, Ny konsumentkreditlag, samt Finansdepartementet, Promemoria 
FI2005/1958, Konsumentskyddet inom det finansiella området.  
54 Prop. 2009/10:242, s. 30. 
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den inre marknaden. Kreditgivarna får även möjlighet att tillhandahålla sina tjänster inom 
hela EU, vilket medför en ökad konkurrens och utbud på marknaden. Direktivet lämnar dock 
öppet för medlemsstaterna att fritt välja form och tillvägagångssätt vad gäller det nationella 
införandet. Genomförandet bör dock ske på ett sådant sätt att konsumentskyddet är uppfyllt. 
Direktivet reglerar enligt artikel 2 inte krediter under 200 euro eller över 75 000 euro, och 
lämnar således öppet för medlemsstaterna att själva lagstifta om mindre krediter. 
Snabbkrediter omfattas därmed inte av direktivets tillämpningsområde.  
 

2.3 Den nya konsumentkreditlagen (2010:1846) 
Enligt 1992 års konsumentkreditlag bedömdes det vara en så pass liten risk för att mindre 
krediter skulle medverka till konsumenters överskuldsättning att vissa undantag infördes vad 
gäller snabbkrediter. 55  Sedan dess har emellertid konsumentkreditmarknaden ändrats 
väsentligt. Enligt propositionen till den nya KKrL framgår att antalet inkomna ansökningar 
hos KFM har ökat successiv sedan lanseringen av låneformen i Sverige.56 Till följd av detta 
framgår tydligt i propositionens inledning att syftet med införandet av den nya lagen är att 
”motverka skuldsättningsproblemen som sms-lån och andra s.k. snabblån fört med sig”.57 
Genom den nya lagen ska konsumentskyddet på området stärkas.  
 
En avvägning måste alltid göras mellan konsumentskyddet och konkurrenseffekterna då 
åtgärder och regler inte får skapa en allt för hög tröskel in på marknaden. Det krävs 
följaktligen en tydlig argumentation och en avvägning av om nyttan är större än kostnaderna. 
För en välfungerande marknad krävs en effektiv konkurrens som även bör innebära positiva 
effekter för den enskilde. Den nya KKrL införlivades, som ovan nämnt, i svensk rätt genom 
EG-direktivet i syftet att underlätta framväxten av den fria rörligheten inom den inre 
marknaden avseende konsumentkrediter. 58  Syftet med lagens tillkomst var att minska de 
onödigt negativa följderna av snabbkrediter, utan att försvåra för kreditgivare och låntagare 
som hanterar låneformen i fråga. Enligt Tillväxtverkets prognos skulle det nya förslaget på 
kreditprövning medföra kostnader om ca 34 miljoner kronor för kreditgivarna i form av ökade 
administrativa kostnader.59 I praktiken kunde förslaget dock inte inneburit så stora kostnader 
som prognosen visat, då flera av de kreditgivare som förmedlar snabblån redan angivit att de 
uppfyller kravet på kreditprövning.60  De prognostiserade kostnaderna ansågs emellertid 
motiverade då förändringarna skulle komma att innebära samma regler för samtliga 
kreditgivare, vilket i slutändan skulle medföra bättre konkurrensvillkor. Förändringen 
gällande att kreditprövning skulle omfatta alla sorts krediter, även snabblån, medförde en 
övervägande positiv effekt genom förbättrad konkurrens på marknaden då alla kreditgivare 
fick samma förutsättningar.  
 

                                                
55 Prop. 2009/10:242, s. 55.  
56 A.a. s. 33.  
57 A.a. s. 1. 
58 Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/48/EG. 
59 Tillväxtverket, Rapport 0059, Näringslivets administrativa kostnader för finansområdet, s 25. 
60 Prop. 2009/10:242, s. 55. 
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Då direktivet lämnade krediter understigande 200 euro utanför tillämpningsområdet ansåg 
regeringen att det fanns ett behov att reglera även mindre krediter. Detta då KOV begärt en 
översyn av lagstiftningen som berör snabblån, då problemen gällande dessa ökat enligt KFM. 
Lagstiftningen skulle eftersträva att färre konsumenter drabbades av överskuldsättning. Detta 
utan att försvåra för kreditgivare samt konsumenter som på ett rationellt sätt kan hantera 
låneformen. Anledningen till regeringens förslag är att snabblånen och dess lättillgänglighet 
ökat i omfattning, vilket har medfört stora problem. Genom lagändringen skulle numera 
liknande regler för konsumentkrediter i allmänhet gälla som för snabbkrediter, vilka tidigare 
var undantagna från vissa bestämmelser i 1992 års konsumentkreditlag. Detta rör exempelvis 
reglerna kring kreditprövning, som tidigare enbart var ett krav för krediter i allmänhet men 
inte avseende snabbkrediter, samt att den effektiva räntan alltid ska framgå i 
marknadsföringen. Undantagen infördes i 1992 års KKrL med anledning av att underlätta 
betalningar via faktura. Tre huvudsakliga förändringar kan utläsas ur den nyare lagens 
proposition; 61   
 

• Rätten att ångra kreditavtalet inom 14 dagar,  
• Införandet av högre krav på information till konsumenten i marknadsföringen, 
• Kreditgivaren åläggs en skyldighet att lämna förklaringar som ska underlätta för 

konsumenten att avgöra om det passar dennes ekonomiska situation.  
 
Sammanfattningsvis skulle den nya lagstiftningen med utgångspunkt i 
konsumentkreditdirektivet genomföras så att regleringen blev direkt tillämplig även på 
snabblån. Kreditgivarna skulle således åläggas ett större ansvar att lämna information 
gällande krediten så att konsumenten har möjlighet att göra en mer rationell bedömning. 
Lagstiftningen skulle sammantaget bidra till goda förutsättningar att minska problemen som 
snabblånen först med sig.  
 

2.3.1 Kreditgivarens ansvar och god kreditgivningssed  
Kreditgivaren har genom lagändringen fått större ansvar. I 6 § KKrL stadgas ett krav på 
kreditgivaren att iaktta god kreditgivningssed gentemot konsumenten. Paragrafen reglerar hur 
näringsidkarens ska förhålla sig till konsumenten före och under avtalstiden. Det innebär att 
denne ska tillvarata konsumentens intresse med omsorg samt skyldigheten att tillhandahålla 
den information som konsumenten behöver. Paragrafen överfördes i stort sett oförändrad till 
den nya KKrL. I paragrafens andra mening tillades dock att näringsidkaren ska ge 
konsumenten de förklaringar som denne behöver. Förklaringarna ska anpassas efter den 
enskilda krediten och konsumenten ska utifrån dessa kunna fatta ett välgrundat beslut om 
avtalet passar dennes behov och ekonomiska situation. Vid krediter som medför extra stor risk 
för skuldsättningsproblem och vid svårbegripliga konstruktioner av krediter ska 
näringsidkaren utgå från att konsumenten behöver mer information och bättre vägledning. 
Kreditgivaren åläggs dock ingen generell avrådningsskyldighet till konsumenten. 62 I 
propositionen till 1992 års KKrL framfördes att begreppet god kreditgivningssed får sitt 
                                                
61 Prop. 2009/10:242, s. 1.  
62 A.a. s. 53. 
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innehåll från de etiska reglerna som tillsynsmyndigheterna och branschföreträdarna kommit 
överens om. 63 Eriksson och Lambertz skriver i sin kommentar till föregående lag att avsikten 
är att det ska etableras normer för vad begreppet innebär inom de olika områdena gällande 
marknadsföring, information och kreditprövning. 64 Redan i lagkommentaren för 1992 års 
konsumentkreditlag diskuteras skuldsättningsproblemen på 80-talet och redan då var en 
aggressiv marknadsföring av krediter för handen. Det var på grund av detta som 
skyldigheterna för näringsidkaren infördes i dåvarande 5 § i 1992 års KKrL. Genom det 
tämligen breda och diffusa begreppet i paragrafen markeras näringsidkarens ansvar gentemot 
konsumenten. Ansvaret breder sig över såväl kreditprövning, dokumentation, underrättelse för 
nekad kredit, kreditlöfte i varaktig form samt information om effektiv ränta mm. God 
kreditgivningssed utgör således en slags bas för regelverket och får en ”uppsamlingsfunktion” 
för oreglerade situationer samt för föreskrifter som inte är försedda med någon sanktion.  
 

2.3.2 Kreditavtalet 
I 9 § i 1992 års KKrL stadgades ett skriftlighetskrav vad gäller kreditavtalet. Det fordrades att 
ett avtal gällande kredit skulle ingås skriftligen och undertecknas av konsumenten för att 
anses vara giltigt. Ett avtal som inte ingåtts skriftligen kunde emellertid ogiltighetsförklaras 
om det förelegat av oskäliga villkor som var till nackdel för konsumenten. Snabblån var dock 
undantagna skriftlighetskravet, vilket framgår av paragrafens tredje stycke. Kravet på att ett 
kreditavtal ska ingås skriftligen för att vara giltigt togs dock bort i nya KKrL och ett krav på 
att innehållet i avtalet dokumenteras infördes i dess ställe. I artikel 10 i direktivet anges enbart 
ett krav på att kreditavtalet upprättas i pappersform eller något annat varaktigt medium. I 
direktivet lämnas dock till nationell rätt att besluta om bestämmelser gällande avtalets 
ingående. Det tidigare skriftlighetskravet infördes i svensk rätt på grund av det motsvarande 
kravet i artikel 4 i då gällande konsumentkreditdirektiv, som nu har ersatts av artikel 10 i det 
nya direktivet vilket inte längre uppställer något krav på skriftlighet.65 Det föreligger i 
dagsläget inget vidare krav vad gäller under vilka former avtalet ingås. 
 

2.3.3 Obetydlig avgift  
I 4 § KKrL finns, som ovan nämnt, tre rekvisit uppräknade som ska vara uppfyllda för att en 
kredit ska omfattas av undantagen gällande informationsplikt, kreditprövning, dokumentation 
och ångerrätt. I det andra rekvisitet används det tolkningsbara begreppet obetydlig avgift. I 
propositionen anges att frågan gällande huruvida en avgift är obetydlig ska avgöras utifrån 
typen av avtal samt förhållandet i det enskilda fallet. 66 Här anges endast fakturaavgiftens 
storlek, vilken inte bör överstiga något tiotal kronor. Uppläggningsavgift och liknande lämnas 
dock utan närmare förklaring, vilket torde öppna upp för en skönsmässig bedömning.  
 

                                                
63 Prop. 2009/10:242, s. 34. 
64 Eriksson, Lambertz, Konsumentkrediter – Kommentar till 1992 års konsumentkreditlag, s 78 ff. 
65 Prop. 2009/10:242 s. 60. 
66 A.a. s. 89. 
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2.3.4 Kreditprövning/kreditupplysning 
Inför propositionen till KKrL har FI uttryckt att det tydligt måste framgå att kreditgivaren inte 
enbart får nöja sig med att fråga konsumenten om dennes ekonomiska förhållanden för att 
kravet på kreditprövning ska anses uppfyllt.67 I artikel 8.1 i direktivet ställs ett krav på 
kreditgivaren att göra en bedömning av konsumentens kreditvärdighet innan kreditavtalet 
ingås. Detta på grundval av tillräckliga uppgifter som erhållits av konsumenten, eller om så 
krävs, även med hjälp av sökning i relevant databas. I direktivet lämnas dock till nationell 
lagstiftning att avgöra huruvida ett krav på inhämtning av relevanta uppgifter från en databas 
alltid ska krävas för att kunna bedöma konsumentens kreditvärdighet. I propositionen till 
1992 års KKrL ansågs det inte finnas något behov på ett krav på kreditprövning gällande 
mindre krediter.68 Detta bl.a. med motiveringen att det ligger i kreditgivarens eget intresse att 
göra en ordentlig prövning för att undvika framtida kreditförluster. I nuvarande reglering i 12 
§ KKrL avseende kreditprövning stadgas enbart ett krav på kreditgivaren att pröva om 
konsumenten har ekonomiska förutsättningar gör att fullgöra och återbetala den tagna 
krediten. Vad som ska anses vara tillräckliga uppgifter framgår emellertid inte av 
lagstiftningen, utan begreppet torde istället få sitt innehåll ur de allmänna råd som utfärdats av 
KOV och FI, där bl.a. KOV menar att den information konsumenten uppger bör kontrolleras 
genom exempelvis en kreditupplysning.69 Ett antal rättsfall ålägger dock ett större ansvar på 
konsumenten. Genom praxis fastställs att denne bör vara mer insatt och medveten om sina 
ekonomiska förhållanden och därefter göra en rationell bedömning.70 
 

2.4 Tillsyn och kontroll  

2.4.1 Kronofogdemyndigheten 
KFM är en statlig myndighet som har till syfte att skapa balans mellan ”den som ska ha betalt 
och den som ska betala”.71 KFM arbetar med att ge stöd och vägledning till den individ som 
har en skuld hos myndigheten samt även förebyggande för att kunna minska 
överskuldsättningen hos individer och företag. Detta sker genom information till berörda 
individer för att på så sätt öka kunskaperna för de som riskerar att tappa kontrollen över 
ekonomin. Myndigheten erbjuder även kundservice dit personer som är oroliga över sin 
ekonomi kan vända sig för stöd och vägledning. Den primära uppgiften är emellertid att 
hjälpa den part som inte fått betalt. Detta genom att driva in obetalda fordringar genom 
utmätning av lön eller andra tillgångar. De ska på ett opartiskt sätt således utreda huruvida en 
skuldsatt person har möjlighet att betala. Myndigheten utfärdar vidare 
betalningsförelägganden för att kunna få skulden fastställd i formell mening samt beslutar om 
ansökningar gällande skuldsanering.  
 

                                                
67 Prop. 2009/10:242, 54. 
68 Prop. 1991/92:83, s. 35.  
69 FI, FFFS, 2014:11 samt KOV, KOVFS, 2011:1. 
70 Se NJA 1996 s. 3 samt NJA 1999 s. 304. 
71 https://www.kronofogden.se/Kronofogdenikorthet.html. 
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2.4.2 Finansinspektionen 
FI är en statlig myndighet med syftet att utöva tillsyn över Sveriges finansmarknad genom att 
utveckla regler och se till att dessa följs. De ansvarar för såväl tillsyn, regelgivning samt 
tillståndsprövning för finansiella aktörer. FI ska stärka konsumenternas ställning och även 
analysera framtida risker inom finansmarknaden för att på så sätt tillgodose ett välfungerande 
och stabilt system. Genom sanktioner utfärdade av FI kan ingripande ske mot de företag som 
inte följer regleringarna och på så sätt säkerställa förtroendet för finansmarknaden.72 FI har 
fr.o.m. 1 juli år 2014 tillsyn över de aktörer på marknaden som förmedlar krediter till 
konsument enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) samt enligt lagen om 
viss verksamhet med konsumentkrediter (2014:275).73 Sist nämnda lag utformades i syfte att 
motverka överskuldsättningen hos svenska konsumenter samt motverka osund 
konsumentkreditgivning. Då brister påvisats gällande hur vissa kreditgivare agerat på 
konsumentkreditmarknaden ansågs det motiverat att ställa högre krav på kreditgivarna genom 
att införa tillståndsplikt för dessa. 74 
 

2.4.3 Konsumentverket 
KOV:s mål är att åstadkomma medvetna och säkra konsumenter. Myndigheten granskar 
företagen som genom vilseledande, otillbörlig marknadsföring eller andra villkor bryter mot 
den konsumentlagstiftning som finns på området. KOV kan även ställa företagen inför rätta i 
domstol. Ett förebyggande arbete genom att stärka framförallt unga konsumenters kunskaper 
är även en del av myndighetens uppgifter. Genom analyser och omvärldsbevakning utreds hur 
konsumenten uppfattar omgivningen och därigenom fungerar uppgifterna vägledande för hur 
prioriteringar ska göras av andra myndigheter samt regering.75 Gällande krediter har KOV 
möjlighet att utfärda varningar med eller utan sanktionsavgift samt lämna föreläggande om att 
kreditgivningsverksamheten ska upphöra, vilket stadgas i 51 § KKrL. Sedan april år 2014 ska 
myndigheten förena varningen med en sanktionsavgift om överträdelsen inte är ringa.76  FI 
ansvarar för kreditgivarnas tillstånd att bedriva verksamheten medan KOV ansvarar för all 
tillsyn som rör konsumentkreditlagen och marknadsföringen av krediterna. 77  Det 
fullharmoniseringsdirektiv som ledde till att en ny konsumentkreditlag utformades för att 
stärka konsumentskyddet på marknaden kompletteras även med allmänna råd från både FI 
och KOV.  
 

2.4.4 Allmänna råd för krediter till konsument 
I remisspromemorian från år 2011 har FI tillsammans med en extern referensgrupp upprättat 
ett förslag gällande allmänna råd för den nya KKrL. 78  Referensgruppen bestod av 
representanter från Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Finansbolagens Förening och 
Konsumenternas Bank och Finansbyrå. I förslaget beskrivs två huvudändamål med dessa 

                                                
72 http://www.fi.se/Om-FI/. 
73 FI, Rapport 2014, Konsumentskyddet på finansmarknaden, s. 5.  
74 Prop. 2013/14:107, s. 43 ff. 
75 http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Sa-arbetar-vi/. 
76 Prop. 2013/14:34, s. 8 f.  
77 http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Lagar-och-regler/Konsumentlagar/Konsumentkreditlagen/. 
78 FI, FFFS, 2011:47. 
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föreskrifter. Utöver att stärka konsumentskyddet på marknaden vill FI även vägleda 
kreditgivningsföretagen vid kreditgivning till konsument. På så sätt ska de allmänna råden 
komplettera den nya lagstiftningen och genom detta förtydliga hur kreditgivaren bör förfara 
vid kreditgivning. I promemorian anses den nya konsumentkreditlagen i huvudsak vara tydlig 
och preciserad men ett behov av vägledning bedöms föreligga för att uppfylla de krav som 
lagstiftningen ställer på kreditgivaren för att på så sätt underlätta för en enhetlig tillämpning. 
De allmänna råden har sedan år 2014 uppdaterats främst vad gäller kreditprövning och 
kreditavtal för snabblån.79 Dessa allmänna råd har karaktären ”följ eller förklara” och är 
därmed inte bindande i sig, men genom sin existens lämnas en allmän standard så att 
kreditgivningsverksamheten bedrivs inom KKrL:s ramar.  
 
KOV:s allmänna råd fungerar även de som en komplettering till lagen och har till syfte att 
skydda konsumenten och vägleda kreditgivarna vid sin kreditgivning gentemot 
konsumenter. 80  De allmänna råden som KOV upprättat gäller god kreditgivningssed, 
information vid marknadsföring, information innan ett kreditavtal ingås, kreditprövning, 
kreditavtalet, ångerrätt, kontantinsats, förbehåll om återtaganderätt samt kreditförmedling i 
KKrL. Varav endast de punkter som rör syftet med denna uppsats framställs nedan. Även 
vägledning för tillämpning av förordningen (2010:1855) om effektiv ränta vid 
konsumentkrediter, marknadsföringslagen (2008:486), lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden, socialförsäkrings- balken (2010:110) samt distans- och 
hemförsäljningslagen (2005:59)81 föreskrivs i författningen, av vilka endast MFL berörs i 
denna uppsats. 
 

2.4.4.1 God kreditgivningssed 
I 6 § KKrL stadgas kreditgivarens skyldighet att iaktta god kreditgivningssed. I de allmänna 
råd KOV uppställt föreskrivs att kreditgivaren ska agera utifrån kreditavtalets stora betydelse 
för konsumentens ekonomi. Kreditgivaren har skyldighet att lämna den information 
konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat beslut utifrån sin ekonomiska situation. 
Skyldigheten innefattar dock inte råd i samband med krediten, men däremot har denne 
skyldighet att avråda konsumenten att ta krediten vid omständigheter i enskilda fall. Trots att 
en generell avrådningsskyldighet saknas ska kreditgivaren alltid enligt god kreditgivningssed 
ta hänsyn till om krediten anses överdrivet ofördelaktig för konsumenten. Det råder även en 
skyldighet för kreditgivaren att försäkra konsumenten att denne får de förklaringar som krävs 
för att förstå innebörden av kreditavtalet. För de krediter som innebär stora risker för 
konsumentens ekonomi fordras att än mer utförliga förklaringar lämnas.  
 

2.4.4.2 Kreditavtalet 
I KOV:s allmänna råd framgår att det inte krävs någon skriftlig form för att ett kreditavtal ska 
anses vara civilrättsligt giltigt. Det krävs emellertid enligt 14 § KKrL att avtalet dokumenteras 
i en skriftlig handling eller annan varaktig eller läsbar form som är tillgänglig för 
                                                
79 FI, FFFS, 2014:11.  
80 KOV, KOVFS, 2011:1 
81 Numera benämnd Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) sedan 13 juni 2014. 
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konsumenten. Vilka uppgifter kreditavtalet ska innehålla, förutom avtalsvillkorens stadgas i 8 
och 14 §§ KKrL. Det ska på ett klart, tydligt och kortfattat sätt framgå vilka rättigheter och 
skyldigheter avtalet medför. All information samt villkor som kan antas vara av väsentlig 
betydelse för konsumenten ska framgå på sådant sätt att de enkelt kan observeras av denne.  
FI menar att kreditlöftet ska ske skriftligen eller i elektronisk form, samt att avtalets villkor 
ska anges. Den effektiva räntan bör vidare framgå av avtalet. 
 

2.4.4.3 Kreditprövning 
Av 12 § KKrL framgår att en kreditprövning alltid ska göras oavsett löptid och kreditbelopp. 
Detta för att undersöka om konsumentens ekonomiska förutsättningar lämnar utrymme för att 
denne ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende krediten. Begreppet tillräckliga 
uppgifter ska vara tillfredsställande för att göra en sådan bedömning. Detta innebär enligt 
KOV att näringsidkaren är skyldig att inhämta tillräckligt med uppgifter för att kunna bedöma 
konsumentens nuvarande och framtida betalningsförmåga. För denna bedömning krävs mer 
tillförlitliga uppgifter än den konsumenten själv anger, och KOV menar att den information 
konsumenten uppger bör kontrolleras av kreditgivaren genom exempelvis en 
kreditupplysning. KOV anger att en kreditprövning bör ske, för att få uppgifter om skulder, 
inkomster samt betalningsanmärkningar, även om situationen är sådan att säkerhet täcker 
kreditbeloppet. Även enligt FI:s allmänna råd bör en kreditprövning göras även om en 
säkerhet ställs. Detta för att kunna göra en beräkning av betalningsutrymmet för 
konsumenten. Vid bedömningen ska hänsyn tas till skäliga levnadskostnader, vilket KOV har 
upprättat en genomsnittlig beräkning av som kreditgivaren kan använda sig av. Underlaget för 
kreditprövningen bör även dokumenteras. 
 

2.4.4.4 Informationskrav 
Enligt 8 § KKrL ska konsumenten i rimlig tid, innan ett kreditavtal ingås, ges den information 
som denne behöver. Genom denna förpliktelse kan konsumenten jämföra olika alternativ och 
bedöma tjänligheten av att ingå kreditavtalet samt avväga de konsekvenser avtalets ingående 
medför. Formuleringen rimlig tid innebär att konsumenten ska få den tid denne behöver för 
att kunna överväga beslutet. Denna tid ska vara skälig i förhållande till kreditavtalets 
egenskaper samt konsumenternas förkunskaper och därmed avgöras i det enskilda fallet. 
Information om den effektiva räntan ska anges med ett exempel. Genom att använda 
formuläret Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (se exempel i bilaga 1) 
anges informationen i skriftlig och varaktig form. Denna information ska även kunna bevaras 
av konsumenten i ursprungligt och oförändrat skick. Detta innebär att överlämnandet av 
informationen kan ske via en PDF-fil men inte över en webbplats. Vid distanskommunikation, 
exempelvis sms-lån, på konsumentens begäran där överlämnandet av denna information inte 
tillåter sådan form innan avtalsslutet, ska denna information lämnas snarast efter att avtal 
ingåtts. Vid begäran ska konsumenten vid sådant typ av avtalsslut ha rätt att få ett utkast till 
kreditavtalet innan avtalet ingås, detta utan extra kostnad. 
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2.4.4.5 Dokumentation 
För att underlätta bevisföringen för såväl konsument som kreditgivare förordar FI att de 
dokument som legat till grund för kreditgivningen även är de handlingar som bör 
dokumenteras. Dokumentation ska förvaras i en läsbar och varaktig form där både 
kreditprövning och kreditavtal bör ingå. För att kreditavtalet ska vara civilrättsligt giltigt 
krävs dock ingen skriftlig form. Vilka uppgifter som ska ingå i handlingen framgår av 8 och 
14 §§ KKrL. Konsumenten ska kostnadsfritt erhålla en kopia av handlingen. Dokumentet ska 
särskilt framhålla information som kan anses vara av väsentlig betydelse för konsumenten 
samt på ett tydligt sätt ange de rättigheter och skyldigheter avtalet för med sig. Den effektiva 
räntan ska vid engångskredit anges i avtalet, beräknat utifrån det specifika kreditavtalet. 
 

2.4.4.6 Ej beviljad kredit 
Kreditgivaren har också en skyldighet enligt 13 § KKrL att vid nekad kredit lämna en 
förklaring till bakomliggande orsak. Detta förfarande har tidigare ansetts följa god 
kreditgivningssed. Genom förfarandet ska konsumentens förutsättningar för att förstå varför 
kreditens nekats öka konsumentens insikt. Genom informationen ska konsumenten kunna 
avgöra om det finns någon anledning att göra en ny kreditprövning hos annan kreditgivare 
och på så sätt hindra att konsumenten nyttjar en kredit som inte passar dennes ekonomiska 
situation. En underrättelse, om bedömningen gjorts utifrån en extern databas, ska anges med 
databasens namn samt uppgifter som lämnats till denna. 
 

2.4.4.7 Marknadsföring 
KOV har uppställt allmänna råd för kreditgivaren i sin marknadsföring avseende förbudet mot 
vilseledande och aggressiv marknadsföring. 82  Kreditgivaren bör till följd av detta vara 
återhållsam samt iaktta måttfullhet, vilket innebär en neutral marknadsföring som inte har till 
syfte att missleda konsumenten. 83  Av propositionen till den gamla konsumentkreditlagen 
framgår vidare att ”marknadsföring som framställer krediten som en helt bekymmersfri 
lösning på kundens eventuella ekonomiska problem får anses strida mot god sed”. 84 KOV 
menar emellertid att innebörden av god kreditgivningssed inte är konstant, utan ”att 
kreditmarknaden tenderar att kontinuerligt flytta fram gränserna för vad som får anses vara 
återhållsamt och måttfullt”. 85  Som ovan nämnt har KOV tillsammans med ett flertal 
branschorganisationer kommit överens om etiska regler på kreditområdet gällande vad som 
ska anses utgöra god kreditgivningssed. I MD 1988:20 ansågs exempelvis, till följd av de 
utarbetade etiska reglerna, att dess marknadsföring med formuleringar såsom ”behöver du 
extra pengar?” och ”vill du förstärka din ekonomi med en kassareserv?” utgöra otillbörlig 
marknadsföring. Flera omformuleringar av KOV:s allmänna råd har på senare tid gjorts men 
syftet och ändamålet har hela tiden varit att komma åt det faktum att snabbheten i en kredit 
inte framställs som det avgörande argumentet. 86   
                                                
82 KOV, KOVFS 2011:1.  
83 Se exempelvis MD 2014:18 där Elgiganten i sin marknadsföring gett intrycket av att finansiering genom en 
kredit skulle innebära en ringa belastning på ekonomin. 
84 Prop. 1991/92:83, s. 107. 
85 KOV, Remissyttrande, Dnr 2014/38, Överskuldsättning i samhället?.  
86 Se exempelvis KOV:s allmänna råd KOVFS 2004:6 samt KOVFS 2011:1.  
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2.5 Sambandet mellan god kreditgivningssed och marknadsföring  

2.5.1 God marknadsföringssed 
Området marknadsrätt kan definieras som lagstiftning vars huvudsakliga syfte är att skydda 
konsumenter samt upprätthålla den effektiva konkurrensen på marknaden, dvs. att styra 
marknaden mot en tillbörlig och fungerande konkurrens.87 Förutom marknadsrättens förbud 
mot vilseledande och aggressiv marknadsföring stadgas ett krav på att marknadsföringen ska 
stämma överens med god marknadsföringssed enligt 5 § MFL.88 Av detta tillsynes oklara 
begrepp ryms kraven på vederhäftighet, hederlighet samt lagenlighet.89 Med detta följer ett 
krav på att marknadsföringen i fråga är sanningsenlig samt att denna stämmer överens med 
regleringen i MFL och övriga lagar.90  Begreppet innefattar även ett krav på kreditgivaren att 
uppfylla god affärssed samt andra vedertagna normer som har till syfte att skydda 
konsumenten mot otillbörlig marknadsföring enligt 3 § 4 st. MFL. God marknadsföringssed 
omfattar således bland annat god affärssed samt god kreditgivningssed. Innebörden av 
begreppet god kreditgivningssed ska enligt propositionen till gamla KKrL bland annat 
bestämmas inom ramen för det marknadsrättsliga systemet avseende 
marknadsföringsåtgärder. 91 Detta eftersom en kreditgivare som bryter mot god 
kreditgivningssed i sin marknadsföring inte sällan även gör sig skyldig till otillbörlig 
marknadsföring. En kreditgivare eller näringsidkare som bryter mot kravet på god 
marknadsföringssed enligt 5 § MFL genom exempelvis allt för påträngande eller vilseledande 
marknadsföring skulle även göra sig skyldig till otillbörlig marknadsföring enligt 6 § MFL. 
Detta om marknadsföringen i märkbar mån påverkat eller sannolikt påverkat konsumenten att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut, enligt det s.k. transaktionstestet.92  
 
Det ställs vidare enligt 7 § KKrL ett informationskrav på kreditgivaren i sin marknadsföring. 
Denna bestämmelse har ändrats från lydelsen i 1992 års KKrL där små krediter tidigare inte 
omfattades av informationskravet. Informationskravet innefattar ett krav på kreditgivaren att 
uppge den effektiva räntan alternativt ställs ytterligare krav då annan räntesats än den 
effektiva räntan anges i marknadsföringen. Kreditgivaren måste då exempelvis uppge 
samtliga kostnader, utöver räntan, som konsumenten måste betala då kreditavtalet ingås. 
Kreditgivaren måste slutligen lämna information på ett klart, kortfattat och framträdande sätt, 
vilket innebär att konsumenten normalt sätt inte ska ha några svårigheter att ta del av 
informationen. Enligt propositionen får informationen således exempelvis inte anges med 
förminskad textstorlek som försvårar för konsumenten. 93  Studier visar att tio procent av de 
konsumenter som fått tillräcklig information gällande ett låns totala kostnad har en tendens att 

                                                
87 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 45. 
88 Prop. 2007/08:115, s. 68 f samt även enligt bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG gällande otillbörliga 
affärsmetoder.  
89 ICC:s regler för Reklam och Marknadskommunikation, avdelning I. 
90 Eltell, Åberg, Reklamjuridikguiden, s. 36 f. 
91 Prop. 1991/92:83, s. 34. 
92 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 126 f.  
93 Prop. 2009/10:242, s. 93. 
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inte ta lånet som de tänkt från början.94 Detta i jämförelsevis med de konsumenter som inte 
fick tillräcklig information, och där i princip samtliga valt att gå vidare och ta lånet.  

2.5.2 Tillåten och otillåten marknadsföring 
Till skillnad mot avsaknaden av civilrättsliga fall gällande krediter och utnyttjandet av 
konsumenters lättsinne har MD kunnat pröva ett flertal fall gällande marknadsföringen av 
krediter. MD har konstaterat att kravet på återhållsamhet och måttfullhet är ägnat att skydda 
personer med svag ekonomi som lockas särskilt av viss typ av marknadsföring. 95 I MD 
2010:30 dömdes kreditföretaget Northmill AB för otillbörlig marknadsföring enligt 5 och 6 
§§ MFL. Företaget erbjöd krediter med små belopp och ansågs därmed rikta sin 
marknadsföring mot konsumenter med svag ekonomi, då personer med stabil ekonomi 
normalt sett inte ansågs ha något intresse för sådana krediter. MD bedömde följaktligen att 
snabbhetsargumentet i marknadsföringen var lockande för dessa personer och att 
transaktionstestet därmed var uppfyllt. Detta var även fallet i MD 2007:17 där 
snabbhetsargumentet genom en radioreklam framhållits som det mest avgörande argumentet i 
förhållande till övriga kreditvillkor, vilket ansågs otillbörligt. I motsats till detta fall dömde 
MD i fallet MD 2014:7 att en marknadsföring av kredit där höga krav ställts på konsumentens 
ekonomi i kreditprövningen medförde att marknadsföringen inte kunde anses vara riktad mot 
konsumenter med svag ekonomi.96 Dock har marknadsföring, som trots syftet att locka kunder 
med svag ekonomi, inte kunna fällts då denna inte ansetts vara allt för påträngande gällande 
snabbhetskravet. Domstolen menar att så länge verksamheter vars huvudsyfte är att erbjuda 
konsumenter krediter snabbt tillåts, kan inte heller aktörer som bedriver sådan typ av 
verksamhet dömas. Detta då högre krav ställs på att snabbhetsargumentet framhålls på ett mer 
påträngande sätt.97  
 

2.6 Ocker och oskälighet 
För civilrättsliga förhållanden är avtalet ett viktigt och grundläggande instrument för en 
fungerande marknad för omsättning av varor och tjänster. Ett antal viktiga allmänna principer 
råder inom avtalsrätten. 98 Principen som att upprätta en tillit till varandra i samhället är pacta 
sunt servanda, att avtal ska hållas. En annan viktig princip är avtalsfriheten, vilket innebär att 
man är fri att med vem som helst sluta avtal om vad som helst. Principen fastställer även en 
ogiltighet för avtal där en part mot sin vilja ingått avtal. 
 
Konsumentskyddet som råder i samhället är upprättat för att förhindra maktmissbruk från 
näringsidkaren gentemot den enskilda. Detta då den enskilda anses vara den svagare 
avtalsparten i förhållandet, med hänsyn till ekonomiska förutsättningar, storlek och kunskap. 
Skulle ett avtal inte följa dessa principer kan det förklaras ogiltigt. Det finns även vissa 
förhållanden som anses oskäliga vid avtalets tillkomst som kan ogiltighetsförklara ett avtal. 
Ett sådant förhållande, där man utnyttjar någon annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller 

                                                
94 Bertand, Morse, Information Disclosure, Cognitive Baises and Payday Borrowing, s. 32 f.  
95 Se exempelvis MD 1988:20, MD 2010:30 samt 2006:20. 
96 Se även MD 2006:12. 
97 Se exempelvis MD 2001:24 samt 2007:17. 
98 Grobgeld, Norin, Konsumenträtt, s. 25 ff.  
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beroende ställning och själv drar oproportionerlig fördel av avtalet kallas ocker. Detta 
förhållande regleras i 31 § 1 st. AvtL. Ett exempel på detta är kreditocker där kreditgivaren tar 
ut en oskälig ränta vid ett penninglån.99 Ett avtal i ett kreditförhållande mellan näringsidkare 
och konsument skulle även kunna jämkas eller förklaras ogiltigt med hjälp av 
generalklausulen i 36 § AvtL. Detta om ett avtalsvillkor vid avtalets ingående anses oskäligt i 
förhållande till parternas ställning. Det ska observeras att med denna paragraf görs enbart en 
prövning av ett visst avtalsvillkor, vilket gör att inte hela avtalet kan ogiltighetsförklaras.100 
 
Trots att det är vanligt förekommande med oskäligt höga räntesatser vid konsumentkrediter så 
används sällan ”ockerparagrafen” i 31 § AvtL för att ogiltighetsförklara sådana avtal. Det 
finns såväl likheter som skillnader mellan den civilrättsliga- och straffrättsliga 
ockerbestämmelsen, vilket leder till svårigheter att i praktiken avgöra vad som ska anses vara 
ocker. I den straffrättsliga bestämmelsen i 9 kap. 5 § BrB föreligger krav på uppsåt för att 
paragrafen ska vara tillämplig. Detta medför problematik kring att bevisa att näringsidkaren 
med uppsåt utsatt konsumenten för extrema räntesatser. Det diskuteras huruvida det vore 
möjligt att frikoppla den civilrättsliga bestämmelsen från den straffrättsliga och på så sätt 
undvika kravet på uppsåt. 101  Istället för en koppling mellan den straffrättsliga- och 
civilrättsliga ockerregleringen skulle en sammankoppling med konsumentkreditlagens krav på 
god kreditgivningssed kunna övervägas. Detta skulle medföra att ett avtal kan 
ogiltighetsförklaras eller jämkas om kravet på god kreditgivningssed inte uppfyllts i 6 § 
KKrL. Martinson framför i sin artikel att en jämkning av ett avtalsvillkor enligt 36 § AvtL 
skulle innebära att konsumenten ändå blir tvungen att återbetala hela lånet, vilket inte sällan 
torde vara svårt för denne på grund av det faktum att pengarna vanligtvis är förbrukade. 102 
Genom att även kunna åstadkomma en jämkning av kapitalskulden vid en sådan situation 
skulle således en ”balanserad lindring av bördan för låntagaren och en allmänpreventiv 
effekt gentemot SMS-låntagarna” uppstå.  
 

2.7 Samhällets strategier för att motverka överskuldsättning 
Studier visar att det är mer vanligt förekommande att individer med bristande finansiell 
kunskap hamnar i skuldsättningsproblem.103 Att ta ett lån innebär numera att en individ kan 
konsumera omedelbart, istället för att på egen hand spara ihop tillräckligt med pengar för sin 
konsumtion. Att låna pengar innebär å andra sidan även en förpliktelse inför framtiden. Detta 
får såldes till följd att ju lättare det är att låna, desto viktigare är det att konsumenten faktiskt 
förstått innebörden av sitt avtal.  
 
Ur Intrum Justitias årliga undersökning gällande sena betalningar inom Europa kan utläsas att 
Sverige är ett av de länder som har minst försenade betalningar, vilket är ett resultat av de 
svenska hushållens betalningsmoral. 104  Att bevara denna höga betalningsmoral torde 
                                                
99 Ramberg m.fl. Civilrätt, s. 90. 
100 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 29. 
101 SOU 2013:78, s. 227 f. 
102 Martinson, Lån i telefon – dags att hantera vad vi har?, SvJT 2010, s. 249 f.  
103 Lusardi, Tufano, Debt literacy, financial experiences and overindebtedness, s. 25. 
104 Intrum Justitias, Rapport, European consumer payment report 2014. 
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följaktligen ses som en av de mest väsentliga utgångspunkterna för att kunna motverka 
överskuldsättningen.105 Svenska konsumenters betalningsmoral upprätthålls genom KFM:s 
och övriga myndigheters samverkan, konsumenters genomlysning av privatekonomin som 
kreditupplysningsföretagen bistår med samt genom en väl anpassad lagstiftning. Det 
framhålls i utredningen att detta i kombination med att konsumenterna kan lita på att 
överenskommelser hålls och att kreditgivarna i motsats till detta kan känna trygghet i att 
fordringar betalas är en viktig grundsten till att samhället ska kunna fungera effektiv.  
 

2.7.1 Råd och vägledning 
En ytterligare utgångspunkt för att motverka överskuldsättningen är stort fokus på kunskap 
och stöd för de skuldsatta.106 Med detta menas att konsumenten har rätt att få tillräckligt med 
information så att denne verkligen förstår innebörden av sitt avtal samt individuell hjälp då 
kontrollen på den egna ekonomin går över styr. Det ställs även krav på samhället att 
kontinuerligt följa upp vad som sker på kreditmarknaden för att kunna upprätthålla balansen 
mellan kreditgivare och låntagare. 107 Av 2 § 2 st. skuldsaneringslagen (2006:548) stadgas en 
skyldighet för kommunerna att lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till 
skuldsatta personer. Det uttrycks emellertid inte hur detta ska genomföras och av KOV:s 
undersökningar framgår att två av 290 kommuner saknar rådgivning helt. 108 I ett flertal 
utredningar föreslås möjligheten till en ekonomiakut som skulle ha till syfte att vägleda 
konsumenter och såldes på sikt motverka överskuldsättningen på ett mer tillfredsställande 
sätt. 109  Detta stöd skulle fungera som ett komplement till kommunernas budget- och 
skuldrådgivning vid långa väntetider och även som en möjlighet att möta behovet hos de 
konsumenter som drar sig för att kontakta rådgivare.  I utredningen föreslås vidare ett utvidgat 
ansvar för staten där KOV ska ta över ansvaret vad gäller verksamheternas kvalitetsutveckling 
och basfinansieringen av verksamheterna.  Låntagarna är i ett kunskapsmässigt underläge 
gentemot kreditgivarna, vilket emellertid inte kan anses ha varit lagstiftarnas intention då det 
uppställs stöd i lagstiftningen för kreditgivarna vad gäller bl.a. upplysningsplikten gentemot 
konsumenterna.110 Däremot kan diskuteras huruvida detta stöd kan anses vara tillräckligt 
omfattande för att upprätthålla balansen mellan kreditgivare och låntagare. Kreditgivarna 
torde av naturliga skäl vara mer insatta i lagstiftningen än vad låntagarna är, vilket enbart kan 
motverkas genom tydlig information och kunskapshöjande insatser.   
 

2.7.2 Stärkt konsumentskydd 
Den snabba tekniska utvecklingen på marknaden har medfört betydligt större möjligheter för 
konsumenter att ingå oskäliga avtalsvillkor. Detta på grund av att snabblånen under de första 
åren sedan lanseringen inte haft den tillsyn och skydd som krävts. 111  Ett starkt 
konsumentskydd är inte bara avgörande för den enskilde utan också för samhällsekonomin. 

                                                
105 SOU 2013:78, s. 217. 
106 SOU 2013:78, s. 217. 
107 A.a. s. 222. 
108 KOV, Rapport 2012:5, Kommunernas budget- och skuldrådgivning – en lägesrapport 2012, s. 3.  
109 SOU 2013:78, s. 239 f. samt SOU 2012:43, s. 228. 
110 SOU 2013:78, s. 220. 
111 Prop. 2009/10:242, s. 33 f. 
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Under senare år har skyddet förbättrats och fr.o.m. den 1 juli år 2014 har FI fått tillsyn över 
samtliga företag som lämnar eller förmedlar konsumentkrediter.112 FI har även genom denna 
utövning kunnat ställa högre krav på snabblåneföretagen och även arbetat med att ge förslag 
på nya föreskrifter. De ansvarar vidare för tillståndsprövningen av finansiella aktörer, vilket är 
ett försök till att komma till rätta med problemen med överskuldsättningen. 113 
Konsumentombudsmannen och Allmänna reklamationsnämnden är andra myndigheter som 
finns till för att skydda konsumenten. Kommunen har själva inte sällan budget- och 
skuldrådgivare samt konsumentvägledare som kan hjälpa kommunmedlemmarna med 
information och vägledning. Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas 
Försäkringsbyrå är andra instanser som är oberoende på marknaden och kan bredda samt 
komplettera information för att vara till hjälp för konsumenterna.114 
 
För att kunna stärka konsumentskyddet ytterligare menar FI att konsumenternas kunskap på 
området behöver förstärkas tillsammans med förbättrad information gällande de finansiella 
produkterna på marknaden. Ett väl fungerande regelverk och tillsyn är viktiga förutsättningar 
för ett tillfredsställande konsumentskydd. På ett förebyggande sätt syftar FI:s 
konsumentskyddsarbete till att motverka problemen innan konsumenten drabbas av dessa. 
Myndigheten ingriper dock inte i enskilda tvister mellan konsument och företag. FI anser att 
det kan vara motiverat att begränsa konsumenternas valfrihet. Detta har skett bl.a. när det 
gäller åldersgräns för att ta ut sitt pensionssparande av tjänstepension.115  
 
FI uppställer krav på att information från företag ska vara korrekt, relevant och begriplig för 
att kunna öka konsumenternas förståelse för att avgöra om produkterna och tjänsterna passar 
deras ekonomiska situation. Informationen ska anpassas efter den målgrupp som 
informationen är riktad till så att medvetna beslut kan fattas av konsumenterna. Vidare 
uppställs även krav på att de finansiella företagen ska ha tillräckligt med kapital och likviditet 
för att få tillstånd att utöva verksamheten. Företagen ska även vara seriösa och ha kompetens 
för de tjänster och produkter som erbjuds. FI:s regler grundar sig på att företagen ska bedriva 
en sund verksamhet som endast lånar ut pengar till konsumenter under förutsättning att de kan 
förväntas betala tillbaka lånet enligt avtalet. Genom att en tillståndsplikt införts för att starta 
denna typ av verksamhet bidrar detta till att företagen även blir skyldiga att rapportera 
uppgifter om verksamheten. FI har även befogenhet att genomföra ägar- och 
ledningsprövningar. Myndigheten har också möjlighet att ingripa vid misskötsel av 
verksamheter samt fatta beslut om sanktioner för de företag som inte följer regelverken.116 
 

Utöver kraven på företagen som tillhandahåller de finansiella tjänsterna arbetar FI med att 
utbilda konsumenterna i syfte att utvidga kunskaper om privatekonomi. Genom att utbilda s.k. 
vidareinformatörer vill FI att kunskapen ska kunna nå ut till en bred målgrupp. Kunskapen 
ska nå såväl skola, fackliga organisationer, pensionärsrörelser samt för invandrare. FI driver 

                                                
112 Prop. 2013/14:107, s. 1. 
113 Prop. 2013/14:107, s. 1. 
114 Prop. 2013/14:34, s. 10. 
115 FI, Rapport 2014, Konsumentskyddet på finansmarknaden, s. 8. 
116 A.a. s. 19. 
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även ett projekt, Ekonomismart, där unga arbetslösa ska kunna ta del av kurser i 
vardagsekonomi och konsumenträtt.117 
 

2.7.3 Utvidgad befogenhet för tillsynsmyndigheter 
De allmänna råd som KOV utfärdar i dagsläget är, som ovan nämnt, inte bindande för 
näringsidkare utan måste prövas av domstol för att erhålla status av tvingande rätt. Ur ett 
konsumentperspektiv finns emellertid ett behov av bättre övervakning av kreditmarknaden för 
att enklare kunna kontrollera efterlevnaden av de konsumenträttsliga reglerna, framförallt 
KKrL.118  Att tilldela KOV större befogenhet skulle innebära att fler missförhållanden på 
kreditmarknaden granskas än vad som är fallet idag. Detta skulle kunna sätta stopp för 
exempelvis fler företag som marknadsför sina krediter på ett sätt som ger sken av att krediten 
i fråga är en lösning på konsumentens ekonomiska problem. I dagsläget kan KOV enbart 
utfärda varningar till de kreditgivare som anses brutit mot regleringen i exempelvis MFL, 
alternativ förelägga kreditgivaren att upphöra med sin kreditverksamhet. Kreditgivaren kan 
enkelt bestrida en varning, vilket får till följd att marknadsföringen därmed måste prövas i 
domstol för att få bindande verkan. Det kan sålunda anses att det finns ett behov av ett 
”mellanting” mellan varning och föreläggande om att upphöra med kreditverksamheten. Detta 
i form av en ytterligare sanktionsmöjlighet såsom skadestånd alternativt vite. FI har i 
dagsläget liknande sanktionsmöjligheter men en vidgad befogenhet för KOV skulle innebära 
effektivare och säkrare regelefterlevnad på marknaden 
 

2.7.4 Saneringslån 
Som ovan nämnt är Sverige ett av de länder med minst antal försenade betalningar, men i 
kontrast till detta finns de som under många år varit registrerade hos KFM. Många av dessa 
individer saknar hopp om att någonsin ta sig ur skuldfällan och skuldsanering är inte sällan 
det enda alternativet för att kunna komma på fötter igen. Detta eftersom den skuldsatte då blir 
av med samtliga skulder och därmed erhåller en möjlighet att börja om. Skuldsaneringslagen 
(2006:548) uppställer emellertid en rad krav som måste vara uppfyllda för att en individ ska 
kunna anses omfattas av lagen. Det föreslås därför en ytterligare åtgärd i form av saneringslån 
för de överskuldsatta konsumenter som inte kvalificerat sig för skuldsanering, som ett försök 
till att förhindra att dessa individers situationer förvärras. 119  Syftet med ett så kallat 
saneringslån torde även vara att den skuldsatte konsumenten kan slå ihop ett stort antal dyra 
småkrediter till ett enda lån med förmånligare villkor. Att byta ut ett flertal småkrediter mot 
ett enda stort lån skulle medföra att konsumentens kostnader minskar och därmed ökar dennes 
möjlighet att bli av med sin skuldbörda.  
 

2.8 Sveriges konsumentskydd jämfört med andra länder 
De olika ländernas lagstiftning gällande krediter speglar inte sällan deras syn på 
betalningsmoralen. Synen på den skuldsatte skiljer sig mellan Europa och USA, där risken i 
USA ligger på den starkaste parten, som i de flesta fall är kreditgivaren. I USA ses 
                                                
117 A.a. s. 9. 
118 SOU 2013:78, s. 222 f.  
119 A.a. s. 237. 
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överskuldsättningen som ett marknadsmisslyckande vilket inte är fallet i Europa. Här anses 
överskuldsättningsproblemen istället vara ett socialt och moraliskt problem.120 Skillnaden 
gällande ansvarsfördelningen gör även att snabbkrediternas utformning i USA skiljer sig från 
de svenska. Ansvaret medför en mer utförlig granskning av konsumentens ekonomiska 
förhållande innan kredit beviljas.121 
 
Inom Norden har nationerna en tämligen likartad syn och strategi för att motverka 
överskuldsättningen. En utav nationerna sticker emellertid ut. Vad gäller vissa åtgärder har 
Finland använt sig av mer långtgående proaktiva åtgärder. Snabblåneföretagen lanserades år 
2005 i Finland och fenomenet har sedan dess diskuterats ingående till den grad att de i juni år 
2013 införde ett räntetak.122 Den effektiva räntan får numera inte överstiga 50 procent utöver 
referensräntan för lån understigande 2 000 euro, vilket stadgas i 7 kap. 17a § 
konsumentskyddslagen (20.01.1978/38). Sedan införandet av detta räntetak har 
snabblåneföretagen minskat från 81 st. till 16 st. och från och med att räntetaket sattes i 
Finland har även företeelsen diskuterats i utredningar i svensk rätt.123 

 
Diagrammet är hämtat från kreditbeståndet i Finlands Statistikcentral och visar på hur antalet nya beviljade snabblån i 
Finland successivt minskat. Enligt Statistikcentralen har antalet beviljade snabblån sjunkit som en följd av införandet av 
räntetaket i juni år 2013.124 Ett sådant räntetak skulle med stor sannolikhet leda till ett kraftigt minskat antal snabblåneföretag 
samt nya beviljade krediter även här i Sverige. 
 
I Finland har även diskuterats huruvida en tidsbegränsning avseende snabblån skulle införas i 
lagstiftningen på området. 125  Tidsbegränsningen skulle således ha medfört att 
konsumentkrediter som söktes mellan klockan 23.00 till 07.00 inte skulle beviljas. En sådan 
bestämmelse hade sin grund i att krediter som söks sent på kvällen, alternativt natten, bidrar 
till ogenomtänkta kreditåtaganden. Trots den ökade skuldsättningsproblematiken i Finland 

                                                
120 Niemi-Kiesiläinen, Consumer bankruptcy in comparison: do we cure a market failure or a social problem?, 
s. 473. 
121 Robinson, Schwartz, Payday Loans: A Socially Responsible Industry? 
122 SOU 2013:78, s. 226.  
123 A.a. s. 226.  
124 Finlands officiella statistik (FOS); Kreditbeståndet, Snabblåneföretagens nya krediter och kreditbestånd åren 
2013-2014.  
125 Prop. 64/2009, ang. förslag om lagändring i Finlands konsumentskyddslag, s. 17. 
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ansågs emellertid en sådan bestämmelse vara allt för långtgående. Detta med motiveringen att 
konsumenternas arbetstider samt andra sätt att använda tiden varierar. Enligt finsk lagstiftning 
får konsumenter ansöka om krediter när som helst under dygnets timmar men att lånet istället 
utbetalas tidigast efter klockan 07.00 på morgonen, vilket stadgas i 7 kap. 19 § KSL.  I 
Sverige har det inte ansetts motiverat att införa en sådan reglering då ett utbetalningsförbud 
skulle innebära ett allt för stort ingrepp i den rådande avtalsfriheten. 126  
 
  

                                                
126 Prop. 2009/10:242, s. 36. 
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3. Analys  

3.1 Juridikens fel eller konsumenternas? 
De förväntade konsekvenserna av den nya konsumentkreditlagstiftningen var att få en positiv 
samhällsekonomisk effekt. Genom mer enhetliga regler inom EU skulle konsumenten kunna 
erbjudas mer förmånliga krediter samt bidra till en bättre konkurrens inom unionen. Genom 
de skärpta kraven på snabblånen förväntades överskuldsättningen minska.127 FI yttrade i sin 
remisspromemoria att den ökade regleringen av snabblånen skulle stärka konsumentskyddet 
och därmed motverka de problemen med överskuldsättning som lånen medfört. FI påpekade 
även kostnaderna de ökade kraven skulle medföra, men det förväntades övervägande positiva 
effekter av den nya lagstiftningen. Nedan bevisas att lagstiftningen inte fullt ut uppnått syftet 
då obetalda snabblån endast ökat i omfattning och därmed medverkat till den ökade 
överskuldsättningen.  

  
Bild hämtad KFM:s Snabblånerapport – sammanställning av åren 2006 till och med 2014.   

 
Det kan emellertid diskuteras huruvida överskuldssättningsproblematiken enbart kan anses 
vara juridikens fel, eller att det i själva verket är konsumenternas syn på krediter som har 
förändrats. Kombinationen att krediters lättillgänglighet samt den förändrade synen på 
krediter och konsumtion kan vara en bidragande orsak till dagens stora överskuldsättning. En 
skuldsättning som inte enbart är vidsträckt i Sverige, utan i hela Europa. I en rapport 
diskuterades överskuldsättningen och olika lösningar för att motverka denna. 128 Forskningen 
pekade då på att individens överskuldsättning inte sällan fick sin start i en oförutsedd händelse 
i livet, såsom arbetslöshet eller sjukdom, och att detta var vanligast för individer från låg- 
eller medelklass samt ensamstående. I dagens lättillgängliga konsumtionssamhälle får 
möjligen överskuldsättningen sin start genom en annan sorts konsumtion. Forskningen kring 
hur tekniken och sociala medier påverkar oss konsumenter är knapp, bortsett från 
stressrelaterad forskning. I vårt svenska överflödssamhälle konsumerar människor inte längre 
för att tillfredsställa nödvändiga behov, utan även i ett försökt till att upprätthålla sin sociala 
position i samhället. Individer har alltid konsumerat i någon mening, men det först på senare 
tid som konsumtionen ”definierar vilka vi är”.129 Konsumtionen i samhället har blivit såpass 

                                                
127 Prop. 2009/10:242, s. 1.  
128 Niemi-Kiesilänien, Henriksson, Report on legal Solutions to Debt Problems in Credit Societies, s. 8.  
129 SOU 2013:78, s. 41.  
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viktigt för individen att det anses som ett socialt misslyckande att inte omedelbart kunna 
tillfredsställa sina behov. Den ständiga jämförelsen med andra människor har blivit mer 
omfattande än någonsin tidigare, vilket torde vara en bidragande faktor till den ökade 
konsumtionen. Sociala medier såsom Instagram och Facebook, menar vi, har genom sin stora 
spridning påverkat individen att konsumera mer än vad ekonomin ibland tillåter. 
Kombinationen med lättillgängliga krediter och fakturabetalning gör att vi kan konsumera 
idag trots att det påverkar oss negativt imorgon. I Norge finns exempelvis mätningar som 
visar att det numera förenklade sättet att deklarera har lett till att många unga vuxna inte vet 
vad skatt är.130 KOV menar att dessa förenklade tjänster kan komma att leda till att fler 
individer lär sig mindre. Kanske har det blivit så pass enkelt att ta ett lån i dagens samhälle att 
konsumenten inte förstår den egentliga innebörden av att låna pengar.  
 
Orsakerna till konsumenters överskuldsättning torde vara ett resultat av en rad olika faktorer i 
samverkan med varandra. Utredningar och förslag som lagts fram från landets myndigheter 
och regering har trots detta hittills till större del endast rört olika kurativa förslag på hur 
konsumenterna med skuldproblem ska kunna bistås istället för att fokusera på proaktiva 
åtgärder. Det måste anses svårare att ändra en stor del av landets konsumenters beteende än 
att preventivt försvåra för såväl konsument som snabblåneföretag som bidrar till att 
konsumenterna hamnar i skuldfällan. Som diskuterats i teoridelen har andra länder, främst 
Finland, gjort ingripanden och inskränkningar i ett proaktivt syfte för att komma till bukt med 
problemen. Ett räntetak i Sverige har tidigare diskuterats men avförts med motivering att detta 
skulle få allt för långtgående konsekvenser. En begränsning av när snabblån ska kunna 
beviljas och utbetalats har ansetts vara en för stor inskränkning i den enskildes avtalsfrihet.131 
Detta synsätt torde ha sin utgångspunkt i EU-rätten då den enskildes frihet samt 
konkurrensbegränsningar ska hamna i första hand. Finland har, trots EU-medlemskap, ändå 
genom reglering fått bukt med problemet.  
 

3.2 Räntetak - en välfungerande åtgärd? 
Finland har, som ovan nämnt infört, ett så kallat räntetak i 7 kap. 17a § KSL, vilket har 
resulterat i att antalet snabblåneföretag successivt minskat samt även en minskning av antalet 
beviljade krediter. Sedan dess har fenomenet diskuterats i en utredning i Sverige men flera 
argument har framförts som talat emot införandet av ett sådant räntetak.132 Bland annat har ett 
problem ansetts vara att det är svårt att veta vilken nivå på räntetaket som är rimligt. Vidare 
har även framförts att ett sådant räntetak inte enbart medför positiva effekter. Detta då det 
skulle förhindra för de individer som är i ett faktiskt behov av ett snabblån för att kunna täcka 
andra utgifter i hushållet, samt att ett räntetak kan medföra att kreditbeloppen på de tagna 
snabblånen istället blir större. Utredningen har emellertid inte helt tagit avstånd från 
införandet av räntetak men påvisade vikten av att följa utvecklingen i framförallt finsk rätt.  
 

                                                
130 KOV, Rapport 2014:13, Vår omvärld 2014, s. 25.  
131 Prop. 2009/10:242, s. 36. 
132 SOU 2013:78, s. 226 f.  
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Problematiken som framförts i utredningen gällande nivån på ett räntetak torde emellertid 
kunna lösas genom att ta lärdom av andra länder som lyckats, som exempelvis Finland.  Även 
argumentet att ett räntetak inte enbart medför positiva effekter torde inte längre hålla. Detta 
med bakgrund av de förödande konsekvenser snabblånen orsakat i det svenska samhället. De 
tidigare försöken till att stoppa överskuldsättningen har haft alldeles för liten inverkan, och 
med anledning av de skador snabblånen orsakat sedan lanseringen på den svenska marknaden 
torde det vara hög tid för mer kraftfulla åtgärder. Det finns i 18 § KKrL vissa begränsningar 
av vilken sorts ränta som kreditgivaren har rätt att ta ut gällande konsumentkrediter men inte 
någon maximal procentsats. Denna begränsning ska idag istället göras med hjälp av 
ockerparagrafen i 31 § AvtL, oskäliga avtalsvillkor enligt 36 § AvtL samt 9 kap. 5 § BrB. 
Trots regleringarna har inga fall angående oskälig ränta prövats i domstol. Detta på grund av 
att prövningen försvåras genom uppsåtskravet i BrB. Avsaknaden av prejudikat gällande så 
kallad kreditocker har uppmärksammats som ett problem av Åklagarmyndigheten.133 Det 
krävs enligt NJA 1995 s. 430 en samlad bedömning av såväl lånevillkor som ränta vilket gör 
att det är svårt att redan på förhand avgöra om villkoren bör anses vara ocker eller inte. Med 
den svåra tillämpningen av ockerregleringen anser nu utredningen att det finns skäl att 
begränsa kreditgivarnas rätt till ränta. FI gjorde i sin remisspromemoria en bedömning att 
avstå från införandet av räntetak då det inte nödvändigtvis skulle minska överskuldsättning 
hos konsumenterna. Åtgärden är i skrivande stund föremål för ny utredning vilket torde tyda 
på att uppfattningen har förändrats.134 I denna utredning har regeringen gjort en bedömning 
som tyder på att ett räntetak anses mer verkningsfullt mot snabbkrediterna nu än vad det gjort 
tidigare.135  
 

3.3 Frikopplad ockerreglering 
Tillämpandet av ockerparagraferna är svåra att använda sig av när det gäller s.k. kreditocker. 
Detta beror på att snabblånen ofta tas genom telefon eller annan distanskommunikation, vilket 
innebär en anonymitet från konsumentens sida. Kravet på kreditgivarens kännedom om 
trångmål och oförstånd medför därmed att tillämpningen blir tämligen begränsad. Ovan 
nämnda förslag på en frikopplad ockerreglering i 31 § AvtL från den straffrättsliga 
regleringen i 9 kap 5 § BrB, alternativt en sammankoppling med KKrL:s krav på god 
kreditgivningssed anser vi är en relevant väg att utreda ytterligare i svensk lagstiftning. Detta 
då det ej torde anses vara godtagbart att i enlighet med god kreditgivningssed erbjuda en 
konsument i en svår ekonomisk situation en kredit med oskäligt hög ränta, överstigande tusen 
procent (se exempel i bilaga 2).  Skulle rekvisiten i AvtL sammankopplas med KKrL:s krav 
på god kreditgivningssed i 6 § skulle detta medföra att ett sådant avtal kan ogiltighetsförklaras 
civilrättsligt eller jämkas på grund av ocker.  Ockerregleringen diskuterades även i 
propositionen till KKrL där det inte ansågs påkallat att se över denna. 136 Där framställdes att 
för att ocker ska vara för handen krävs en allt för långtgående undersökningsskyldighet 
                                                
133 Åklagarmyndigheten, Rapport, Prioriterade prejudikatfrågor 2015, s. 3. 
134 FI, Remisspromemoria, Dnr 13-6297, Förslag till föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med 
konsumentkrediter – motivering mot behovs- och konsekvensanalys, s. 1, jmf kommittédirektivet, Dir 2015:43, 
En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. 
135 Kommittédirektiv, Dir 2015:43, En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter, s. 8. 
136 Prop. 2009/10:242, s. 36. 
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gällande konsumentens ekonomiska förhållande, vilket ansågs gå långt utöver vad som kan 
krävas vid en kreditprövning. Detta skulle även inskränka den personliga integriteten.  
Gällande kraven på hur långtgående undersökningsplikt kreditgivarna har vid en 
kreditprövning är fortfarande oklart. Även innebörden av en kreditprövning är diffus och de 
allmänna råden från tillsynsmyndigheterna anger endast en bör norm gällande vad som ska 
innefattas. 
 
Det har även diskuterats i en utredning av Brottsförebyggande rådet ett förslag till ändring av 
den straffrättsliga bestämmelsen i 9 kap. 5 § BrB, för att på så vis vidga dess 
tillämpningsområde. 137 För att kunna dömas för ocker föreligger, som ovan nämnt, enligt 
paragrafens nuvarande lydelse ett krav på uppsåt. BRÅ:s förslag till förändrad lydelse skulle 
innebära ett andra stycke med formuleringen; ”om gärningsmannen ej insåg men hade skälig 
anledning antaga att omständigheterna vid avtalet eller rättshandlingen var sådana som i 
första stycket sägs, döms likaledes för ocker, såframt gärningen begås i näringsverksamhet, 
eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning”. En 
omformulering av paragrafen skulle medföra en bredare räckvidd vilket på så vis skulle 
resultera i att fler företag som enligt nuvarande lydelse inte uppfyller kravet på uppsåt, trots 
detta skulle falla inom paragrafens tillämpningsområde.  
 

3.4 Kreditprövning och kreditupplysning 
En annan intressant jämförelse är vad som krävs vid en kreditprövning. I den ovanes öron 
torde begreppen innefatta samma sak, detta är dock inte fallet. En sedvanlig kreditupplysning 
är inte ett förekommande krav. Kravet gäller, som ovan nämnt, att endast få en uppfattning 
om konsumentens ekonomiska förutsättningar att återbetala krediten – en kreditprövning. 
Krediten får således endast beviljas om dessa ekonomiska förutsättningar finns. Direktivet 
uppställer enbart krav på kreditgivaren att göra en bedömning av konsumentens 
kreditvärdighet, och lämnade öppet på nationell nivå att reglera huruvida ett krav skulle 
införas avseende inhämtning av relevant information från en databas för att bedöma 
konsumentens kreditvärdighet. Krav på en enhetlig kreditupplysning utelämnades följaktligen 
i KKrL. Endast KOV uttrycker behovet på en sedvanlig kreditupplysning, inhämtad från 
databas, för att kunna uppfylla kravet på tillräcklig information gällande konsumentens 
ekonomiska förhållanden.138  Att lagstifta och införa ett krav på inhämtning från databaser för 
att bedöma kreditvärdigheten hos en konsument torde innebära ett säkrare skydd för både 
konsumenten som kreditgivaren. Detta då kreditgivaren inte kan bevilja en kredit då de 
inhämtade uppgifterna visar på konsumentens oförmåga att betala, vilket även underlättar vid 
bevisning av att en pålitlig kreditprövning genomförts. Detta skulle medföra att denne inte 
förlorar tid genom långa indrivningsprocesser hos KFM. Även konsumenten löper betydligt 
mindre risk för att hamna i en skuldfälla som är synnerligen svår att ta sig ur, då en säkrare 
prövning görs innan avtalets ingående.  
 

                                                
137 BRÅ PM 1983:1, Översynen av lagstiftning mot organiserad och ekonomisk brottslighet, s. 5. 
138 KOV, KOVFS, 2011:1. 
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3.5 Proaktiva eller kurativa åtgärder? 
I Sverige förefaller fokus ligga på att utbilda och informera konsumenter som de mest 
proaktiva åtgärder, men effekterna av dessa åtgärder tycks tyvärr vara knappa. I utredningar 
diskuteras hur man eventuellt med hjälp av statliga saneringslån samt ekonomiakuter ska 
hjälpa överskuldsatta personer. Fokus bör, enligt vår mening, förskjutas till de preventiva 
åtgärderna gällande hur konsumenten ska kunna undvika att vilseledas till att ta ofördelaktiga 
beslut. 
 
Ökade kostnaderna för företagen kan av betungande skäl även vara en bidragande orsak till 
varför mer åtstramade regler inte införts för snabblåneförtagen. Dessa kostnader torde 
kompenseras av att krediterna återbetalas av de konsumenter som utnyttjat tjänsterna. Istället 
för att invänta KFM:s indrivningar, som ibland tar flera månader och år, får företagen sin 
kredit återbetald enligt avtalet vilket bör gynna deras ekonomi. Men frågan kvarstår huruvida 
det, å företagens vägnar, kan vara fördelaktigt att låna ut pengar till konsumenter som inte har 
möjlighet att betala tillbaka. Det har även visat sig att snabblåneföretagen i sin budget räknar 
med en viss procent i bortfall för obetalda skulder, vilket enligt Martinson ger skäl för att 
misstänka en cynisk verksamhet som kan upprätthållas på skuldbelagda konsumenters 
bekostnad. 139  Detta tyder på att lagstiftningen syftar till att ge företagen större skydd än vad 
utsatta konsumenter omfattas av. Denna slutsats kan dras med tanke på att branschen vuxit sig 
allt större även efter den nya lagstiftningen. 
 

3.6 Cynisk verksamhet? 
Frågan kvarstår huruvida det är möjligt för utsatta konsumenter att utnyttjas av 
snabblåneföretagen. I hopp om att konsumentens ekonomiska osäkerhet äntligen ska nå sitt 
slut, slutar detta ändå till fördel för denna oetiska verksamhet. De effektiva räntorna kan 
uppgå till flera tusen procent och marknadsföringen blir till fällor för konsumenten, vilket kan 
leda till ett förstört liv för den som tar fel beslut. Allt detta sker medan tillsynsmyndigheterna, 
utan stöd av lagen, inte har möjlighet att stoppa utnyttjandet. Borde inte en mer strikt 
reglering på området kunna hindra detta stora samhällsproblem? 
 
I Sverige har företeelsen fått effekten att en gynnsam verksamhet kan bedrivas på 
konsumenter som inte lyckas betala sina skulder. Redan några månader efter första 
snabblåneetableringen i Sverige år 2006 togs ärenden gällande dessa emot av KFM, då 
konsument inte betalat sin kredit. 140  En omfattande etablering skedde sedan av 
snabblåneföretagen och KFM:s behandling av sådana ärenden har fått följa samma takt. KOV, 
samt numera FI, har haft stora svårigheter att stoppa verksamheten när överskridning av regler 
skett, anledningen torde vara en alltför tillåtande lagstiftning som gör det svårt för 
tillsynsmyndigheterna att ta kontroll över överträdelser. 
 

                                                
139 Martinsson, Lån i telefon – dags att hantera vad vi har?, SvJT 2010, s. 249. 
140 KFM, Rapport, Snabblånerapport – sammanställning av åren 2006 till och med 2014. 
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De ”snabba” lånen uppmuntras fortfarande i marknadsföringen som något individen kan 
beviljas trots betalningsanmärkningar. Utformningen gällande förklaringar till hur 
låneprocessen går till gör att konsumenten, trots betalningsanmärkningar eller dålig inkomst, 
uppmuntras till att ta ett snabblån trots att det inte passar dennes ekonomi. Citat som ”trots 
betalningsanmärkningar kan du låna, snabbt och gratis” eller ”visst är det anmärkningsvärt 
att det enda lån som också tillåter betalningsanmärkningar också är sms-lån” är inte sällan 
förekommande i denna typ av marknadsföring. 141 Med nedan angivna exempel vill vi belysa 
problematiken kring utformningen av marknadsföringen gällande snabbkrediter.142  
 

 
Det bör påpekas att de lättillgängliga krediterna inte enbart verkar negativt för samhället och 
konsument. Positiva effekter såsom konsumentens möjlighet att planera och ordna sin 
ekonomi samt bidragandet till en större tillväxt i samhället är några av de effekter som, trots 
problematiken kring detta, är betydelsefulla för välfärden.143 Lättillgängligheten innebär en 
avtalsfrihet för individen. Sveriges lagstiftning följer EU:s normer gällande en fri marknad 
och frihet att sluta avtal, men utgör även ett skydd för en cynisk verksamhet. De svenska 
konsumenternas beteende, och även andra medlemsstaters invånare, ser emellertid inte ut att 
vara tillräckligt eftertänksamma för sådana friheter. Ett behov av en begränsning av friheten 
för både dem själva och företagens möjlighet att utnyttja dem tycks krävas. 
 

3.7 USA 
Professor Robinson har studerat utvecklingen av snabblåneverksamheten sen dess etablering i 
USA på 80-talet.144 I USA ser dessa snabblån lite annorlunda ut mot vad de gör här i Sverige. 

                                                
141 http://låna-snabbt.nu/lan-med-betalningsanmarkning/. 
142 Texten är hämtad från www.låna-snabbt.nu som fungerar som en jämförelsesite för olika snabblånsföretag. 
Avsikten med att bifoga texten är att påvisa hur konsumenterna genom utformning av text uppmuntras att göra 
ansökningar om krediter. Att ha betalningsanmärkningar eller skulder hos KFM uppfattas inte heller som något 
problem, vilket är det egentliga syftet med att betalningsanmärkningar finns - att detta ska försvåra för 
konsumenten att använda sig av fler sämre lösningar för vederbörande. 
143 Kommittédirektiv, Dir. 2015:43, En ansvarsfull marknad för konsumentkrediter, s. 2.  
144 Robinson, Schwartz, Payday Loans: A Socially Responsible Industry? 

Ansöka om ett sms-lån 
Det är mycket enkelt att ansöka om ett sms lån. Du fyller enkelt i dina 
personuppgifter och det bankkonto du vill att sms-lånet ska sättas in på och skickar 
iväg din ansökan. Vissa smslångivare använder sig av e-legitimation, andra skickar 
dig en kod som du knappar in i din ansökan som verifierar vem du är. När du har 
fått ditt sms lån har du 14 till 90 dagar på dig att betala tillbaka på lånet. 
 
När smslånegivaren behandlar din ansökan tittar de främst på din inkomst och dina 
skulder för att få en helhetsbild av din ekonomi. Kraven brukar inte vara speciellt 
stora. Många långivare kräver bara att du har en årsinkomst på 24 000 – 50 000 
kronor och att du är minst 18 år. Du behöver inte ens ha en fast anställning. Ofta 
kan du även ta ett sms-lån även om du har betalningsanmärkningar om din ekonomi 
i övrigt är ordnad. Sms-lån är alltså ett mycket bra lån om man behöver låna pengar 
snabbt. 
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De kallas Pay Day Loans och har som krav att man inte bara ska vara löntagare utan det ska 
även kunna bevisas att en lön är på väg in genom en specifikation. Detta gör processen mer 
omständig samt att endast en viss procent av den lön som är på ingång får belånas. Genom 
kontoutdrag ska låntagaren bevisa vilken lön som kontinuerligt sätts in på dennes konto. Är 
inkomsten minsta tvivelaktig beviljas inte lånet. Såväl i Australien, Kanada och England 
fungerar processen på liknande sätt. För att få bukt med problemen i USA har ett lågt räntetak 
införts i vissa delstater, vilket gjort verksamheten ogynnsam. 
 
Robinson menar att anledningen till försiktigheten att bevilja krediter i dessa länder är oron 
för företagen att förlora sina pengar då konsumenterna inte har möjlighet att betala tillbaka 
krediten. Självbevarelsedriften hos de amerikanska och kanadensiska långivarna ser alltså helt 
annorlunda ut än vad den till synes gör här i Sverige. Anledningen måste vara att svenska 
snabblåneföretag istället tjänar pengar på de som inte kan betala för sig. En kalkyl för ett 
snabblåneföretag kan se ut ungefär såhär. Angivna belopp är ungefärliga och baseras på 
myndigheternas avgifter; 
 

 
Frågan är om det är den KFM som utgör det största skyddet för snabblåneföretagens 
verksamhet. Myndigheten som har till syfte att skydda invånarna gör det möjligt att istället 

En konsument ansöker om ett lån på 3 000 kr som ska betalas tillbaka en 
månad senare för en kostnad om 600 kr. Den effektiva räntan på ett sådant 
lån är från början 819,12 %. Om krediten inte betalas inom avtalad tid 
tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr och senare ett inkassokrav om 
160 kr. Skulle krediten nu inte betalas så överlämnas ärendet till 
Kronofogden, dvs. att företaget ansöker om anstånd för betalning för en 
kostnad om 300 kr. Drygt denna kostnad, säg 350 kr, läggs på 
konsumentens skuld, vilken numera är uppe i 4 170 kr. När myndigheten 
säkerställt att en obetald skuld är för handen, en så kallad exekutionstitel, 
bör företaget ansöka om verkställighet, vilket myndigheten tar ut en 
kostnad om 600 kr för. Även denna kostnad läggs på konsumentens skuld. 
Skulden är numera uppe i 4 770 kr. Utöver skuldbeloppet har företaget 
även möjlighet att ta ut dröjsmålsränta. För att inte skulden ska 
preskriberas påminner företaget om skulden medan KFM sköter tillsynen 
över denna. Skulden står kvar till den tidpunkt då konsumenten kan betala 
tillbaka beloppet eller ansöker om skuldsanering. Från och med att 
verkställighet begärts från företaget sköter alltså myndigheten processen. 
Samtidigt som skulden växer för den enskilde växer också företagets 
fordran. På grund av att en skuld aldrig försvinner ökar enbart denna 
successivt fram till dess att konsumenten, kanske flera år senare, har 
möjlighet att återbetala beloppet. Därmed innebär ett kreditavtal med 
konsument, som ej har möjlighet att betala tillbaka krediten, en tämligen 
gynnsam verksamhet för företagen som utnyttjar de ofta svaga ekonomiska 
förutsättningarna hos de som beviljas krediterna. 
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dra orättmätig fördel av konsumenternas okunskap. I de flesta länder drivs endast statliga 
skulder in genom myndigheters utövande men i Sverige drivs även privata skulder in. Därmed 
tar företagen i andra länder betydligt större ansvar vid exempelvis kreditprövningar eftersom 
det är dessa som förlorar på att skulderna inte betalas. I Sverige tjänar de istället på detta 
förfarande. I exempelvis USA finns inte heller möjlighet att drabbas av 
betalningsanmärkningar eller andra sanktioner när lånet inte betalas tillbaka. Den enda som 
går förlorande ut ur avtalet blir borgenären. Konsekvenserna av ett sådant system i Sverige 
skulle kunna leda till en allt mer kriminaliserad utlåning av pengar där våld och hot skulle 
vara utvägen för att få betalt. Kanske skulle en sådan utlåning minskas eller bli allt mer vanlig 
hos ”vanliga” konsumenter. Samtidigt skulle allt fler dra sig för att låna pengar och denna 
process skulle heller inte bli lika tillgänglig som den idag är. I Sverige har vi en annorlunda 
syn på statens roll då vi ålägger större ansvar på staten i form av att inte enbart ordning och 
säkerhet ska råda i landet utan även att viktiga sociala principer ska hållas. Till detta räknas 
princip om att det som lånas ut också ska återbetalas. Ett upprätthållande som är viktig för den 
svenska välfärden i form av att fler har möjlighet att studera på grund av möjligheten att låna 
pengar av staten under studietiden. Detta statliga lån är emellertid en statlig angelägenhet, 
vilket inte skulle undantas om myndigheten endast bedrev indrivning för statliga fordringar. 
 
KFM fungerar som en indrivare även för privata fordringar. Snabblåneföretagens ägare har 
lagen på sin sida och kan tjäna stora belopp på myndighetens utövande då den skuldsatte 
konsumenten ”jagas” till dess att fordringen betalats, hela livet om så behövs. KFM har 
föreslagit att ett krav på en fullgod kreditprövning ska vara en förutsättning för att 
kreditgivarna ska få ansöka om betalningsföreläggande. 145  Myndigheten uttrycker att 
kreditgivarna som bedriver snabblåneverksamhet visar prov på ”usel kreditprövning”. 
 

3.8 En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter 
De obetalda snabblåneärenden till KFM har inte avtagit. Sedan år 2013 till och med år 2014 
har en ökning skett med 22 procent, vilket är ett oväntat besked enligt myndigheten.146 Det 
betyder att det är det högsta antal obetalda snabblån någonsin. Åkerlund vill att kreditgivarna 
ska förbättra sin beskrivning av vad konsekvenserna blir då snabblånen inte betalas. 147 
Hanteringen av lånen utvecklas fortfarande i fel riktning och till följd av detta har vid ett 
regeringssammanträde i april i år 2015 beslutats att en utredning gällande striktare regler för 
snabblånen ska inledas. Kommittédirektivet rör bl.a. ett effektivare förbud mot bristande 
kreditprövning, ett omdiskuterat räntetak, kostnadstak, mer skärpt reglering gällande 
information- och marknadsföringskrav, begränsning av möjligheten att förlänga en 
konsumentkredit samt ett skriftlighetskrav. Målet med utredningen ska vara att ”minska risken 
för att en konsument erbjuds och beviljas ett lån som han eller hon inte klarar av att betala 
tillbaka, minska risken för att en konsument hamnar i en skuldspiral på grund av beviljade 
lån, samt öka konsumentens medvetenhet om följderna av och riskerna med vissa slags 

                                                
145 Prop. 2013/14:107, s. 23. 
146 KFM, Snabblånerapport – sammanställning av åren 2006 till och med 2014.  
147 KFM, Pressmeddelande, Jan Åkerlund, Kraftig ökning av obetalda snabblån, 2014-10-07. 
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lån”.148  Detta i syftet att i praktiken minska lönsamheten för kreditgivarna som lämnar 
krediter i strid mot kravet på kreditprövning. För att uppnå målet vill kommittén införa en 
civilrättslig sanktionsregel vid bristande kreditprövningar, som innebär att konsumenten inte 
behöver betala tillbaka hela skulden eller delar av den. Detta då en mer noggrann 
kreditprövning vid avtalets ingående hade kunnat visa på konsumentens oförmåga att betala 
krediten. Synen på konsumenters rationalitet bör ha förändrats då det i propositionen till 
KKrL diskuterades kring en civilrättslig sanktionsregel. Regeringen menade då att man bör 
utgå från att konsumenten själv ska kunna avväga konsekvenserna med kreditavtalet. 149  Som 
konstaterats i NJA 1996 s. 3 samt NJA 1999 s. 304 bör en konsument vara väl insatt och 
medveten om sina ekonomiska förhållanden och därmed själv kunna bedöma sina 
förutsättningar att återbetala krediten. I andra medlemsstater inom EU har liknande regler 
införts där exempelvis en kreditgivares rätt till ränta går förlorad vid bristande kreditprövning. 
Större krav på kreditgivarnas kreditprövning för att bevilja kredit till konsument tyder på en 
allt mer tvivelaktig ställning till konsumenternas rationella beteende. Med påtryckningar från 
myndigheter har det nu förhoppningsvis kommit regeringen till känna att konsumenternas 
avtalsfrihet innebär allt för stora samhällsproblem. Eventuella förändringar drabbar emellertid 
de konsumenter som uppskattar och kan hantera låneformen negativt, vilket var syftet att 
undvika enligt propositionen till nya KKrL. 150  För dessa konsumenter begränsas nu 
avtalsfriheten till förmån för andra individer i samhället som inte kan hantera sin ekonomi i 
samma utsträckning.  
 
Ett annat förslag som lämnats av Justitiedepartementet rör en mer utvidgad befogenhet för 
KOV.151 Sanktionsavgiften för bristande kreditprövningar som infördes i april år 2014 var 
uppenbarligen inte tillräcklig då ytterligare sanktioner tycks behövas. Istället för den 
nuvarande regleringen att ett föreläggande gällande upphörandet med 
kreditgivningsverksamhet först får ske efter prövning av domstol ska myndigheten nu istället 
ha möjlighet att ålägga ett förbud mot verksamheten med omedelbar verkan vid så stora 
brister i sin kreditprövning att detta anses motiverat. FI ansvarar endast för tillstånd för att 
bedriva kreditgivningsverksamheten, men ansvaret överlåts sedan till KOV att bevaka 
marknaden. Än en gång åsidosätts konsumentskyddet då myndigheten med nuvarande 
reglering har tillsynsplikt över verksamheten men inte befogenhet att, likt FI, förbjuda 
kreditgivare på marknaden med omedelbar verkan, något som Justitiedepartementet anser bör 
förändras.152 En ytterligare anledning, menar vi, skulle kunna vara konkurrensskyddet då 
kreditgivare som inte tillämpar regleringen korrekt drar otillbörlig konkurrensfördel. Enligt 
nuvarande reglering är det möjligt för en kreditgivare att fortsätta bedriva verksamheten trots 
föreläggande från tillsynsmyndigheten. Detta i väntan på att föreläggandet vunnit laga kraft. 
En ändring av den nuvarande regleringen skulle istället innebära att kreditgivaren omedelbart 
måste stoppa hela eller delar av sin verksamhet, vilket skulle medföra mer kännbara 
ekonomiska konsekvenser. 

                                                
148 Kommittédirektiv, Dir 2015:43, En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter, s. 4. 
149 Prop. 2009/10:242, 56 f.  
150 A.a. s. 34. 
151 Justitiedepartementet, Ds 2015:24, Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning, s. 15. 
152 Justitiedepartementet, Ds 2015:24, Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning, s. 11.  
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Remissutskick har gjorts till behöriga myndigheter och organisationer och uppdraget väntas 
redovisas senast i september år 2016. Vad som framkommer ur den tillsatta utredningen 
återstår att se men att utredningen initierats är ett gott tecken på att syftet med den ”nya” 
konsumentkreditlagstiftningen inte uppnåtts.  
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4. Avslutande kommentarer 
Behovet av en mer kraftfull reglering har under skrivandets gång inte bara uppenbarat sig för 
oss författare, utan under uppsatsens slutskede även uppmärksammats i så stor omfattning att 
en ny utredning tillsattes i maj år 2015 gällande en mer ansvarsfull marknad för 
konsumentkrediter.153 Med beaktande av det material vi använt oss av ska vi i denna del 
diskutera tänkbara lösningar för att förstärka konsumentskyddet. Vårt resonemang är inte ett 
absolut ställningstagande utan snarare potentiella lösningar för att uppnå ett sådant syfte. 
Dessa förslag är förenklade sådana då inte några rättsekonomiska konsekvenser har 
analyserats för eventuella lagändringar.  
 
Det får heller inte glömmas bort att framföra den positiva inverkan som lättillgängliga 
krediter har på välfärden samt de gynnsamma effekterna dessa för med sig. Genom mer 
behändiga betalningssätt främjas konsumtionen av varor och tjänster och således även 
konkurrensen på marknaden. Betalningar mot faktura var redan i 1992 års KKrL orsaken till 
att mindre krediter lämnades utanför regleringen. Inte heller direktivet reglerade dessa. En 
anledning till utelämnandet var främjandet av den effektiva konkurrensen.  Med detta i 
beaktande kan det dock inte anses motiverat att sätta konsumentskyddet ur spel och med 
samma villkor för samtliga kreditgivare bör konkurrensen inte påverkas i större mån. För att 
kunna upprätthålla en välfungerande marknad krävs en effektiv konkurrens som även medför 
positiva effekter för den enskilde individen. En avvägning måste därmed göras mellan att 
motverka allt för höga trösklar in på kreditmarknaden och behovet till ett effektivt 
konkurrensskydd.  
 
Det går inte att undgå att konsumenters beteende gällande krediter förändrats. Vad dessa 
faktorer beror på är inte självklara. En bidragande faktor, tror vi, är de sociala mediernas 
utbredning i det svenska samhället. Upprätthållandet av status i samhället och jämförandet 
med andra individer gör att vi idag konsumerar över våra tillgångar i tron om att en senare 
betalning är lösningen. Låt förtydligas att detta endast baseras på iakttagelser vi gjort under 
skrivandets gång av så väl material som beaktande av vår omgivning.  
 
Att ta bort skriftlighetskravet från 1992 års KKrL och därmed även kravet på underskrift var 
en åtgärd helt i rätt riktning med den tekniska utvecklingen. Detta öppnade tyvärr även upp 
för såväl utsatta konsumenter som snabbare kunde ingå ogenomtänkta kreditavtal, som för de 
kreditgivare som ville utnyttja dessa lättsinnade konsumenter. Vi menar att genom att invänta 
ett skriftligt undertecknande, då konsumenten i samband med detta har ett kreditavtal i 
pappersform tillgängligt i handen, skulle minska det impulsiva handlandet som ett ekonomiskt 
trångmål kan medföra. Att införa ett skriftlighetskrav igen skulle gå emot utvecklingen och 
digitaliseringen av samhället men även lämna längre betänketid för konsumenter i ekonomisk 
kris. 
 
Ett flertal åtgärder har beprövats i andra nationer för att få bukt med problemen gällande 
överskuldsättning. Den mest omdiskuterade och framgångsrika åtgärden har varit att införa ett 
                                                
153 Kommittédirektiv, Dir 2015:43, En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. 
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räntetak. Detta har inte bara visat sig positivt för konsumentskyddet utan även medfört att 
negativa konsekvenser uppenbarat sig genom att aktörer på kreditmarknaden fått avveckla sin 
verksamhet på grund av mindre lönsamhet. Vi förmodar dock att en sådan åtgärd medför 
övervägande positiva effekter för såväl samhälle som enskilda konsumenter. De stora 
kostnaderna som problemen med överskuldsatta personer för med sig är trots allt så 
övervägande för att en minskning av kreditgivare på snabblånemarknaden måste anses vara en 
tämligen begränsad negativ effekt i det stora hela. Diskussioner har förts gällande svårighet 
med gränsdragning för vid vilken procentsats som ska anses skälig. Då ett sådant räntetak 
redan beprövats i närliggande länder bör man kunna ta ledning av vad som fungerat där och 
därmed undgå den problematik som en obeprövad åtgärd inledningsvis skulle resulterat i.  
 
En ränta på mindre krediter, överstigande flera hundra procent, skulle inte sällan behöva 
prövas genom ocker- och oskälighetsregleringen i AvtL, vilken hittills har varit tämligen svår 
att tillämpa gällande s.k. kreditocker. Alltför inskränkande uppgifter sägs behövas för att få så 
bra kännedom om den enskildes förutsättningar för återbetalning att regleringen inte kunnat 
användas. Med ledning av kreditens storlek samt en väl genomförd kreditprövning, bedömer 
vi, att en kreditgivare genom uppgifter om anställning, inkomst, skulder, kostnader och 
tidigare betalningsanmärkningar bör få så stor insyn i konsumentens ekonomi att denna ska 
kunna avgöra om krediten passar konsumentens ekonomiska situation eller inte. Ett större 
ansvar gällande att avråda konsumenten att ta en kredit bör vila på kreditgivarna. Precis som 
det fungerar idag, är detta möjligt att bevisa genom dokumentationskravet. Handlingarna vid 
en kreditgivning ska dokumenteras och så även handlingarna som den beviljade krediten 
baserats på. Vi menar att om den beviljade krediten inte ska anses vara tillräckligt ansvarsfullt 
prövad ska kreditgivarna kunna ställas till svars samt att konsumenten vid en sådan situation 
frias helt från att betala tillbaka skulden. När en sådan tyngd och förlust vilar på 
kreditgivarnas axlar kommer dessa sannolikt också ta större ansvar för deras beviljande av 
krediter. Ett sådant förfarande skulle fungera liknande det system som används i USA. Detta 
trots att vår statliga myndighet KFM även driver in privata skulder. En intressant diskussion 
för framtida undersökningar är hur KFM:s indrivningar av privata skulder i praktiken skyddar 
verksamheter som cyniskt utnyttjar konsumenters ekonomiska trångmål.  
 
Osäkerhet föreligger dock kring hur ett urval av ett av dessa förslag skulle medföra 
förändringar i rätt riktning i praktiken. Genom en kombination av ett flertal åtgärder för att 
strama åt regleringen, bedömer vi, att detta skulle resultera i övervägande positiva effekter för 
att motverka dagens stora problem gällande snabblånens framfart och överskuldsättningen i 
Sverige. Detta då det onekligen skulle leda till ett stärkt konsumentskydd. Med ledning av den 
nytillsatta utredningen beträffande en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter, måste 
antas att nu riktad uppmärksamhet mot att gällande lagstiftning inte är tillfredsställande på 
området, som det ser ut idag. Åtgärder som sanktionsavgifter för bristande kreditprövning 
samt tillståndsplikt utfärdad av FI har visat sig vara otillräckliga. Förutom dessa åtgärder, som 
verkställts under år 2014, har fokus tidigare visat sig i övervägande mån riktats mot att i 
efterhand kunna hjälpa överskuldsatta konsumenter ur skuldfällan, snarare än vad som gjorts 
för att proaktivt motverka problemen, vilket ter sig tämligen märkligt. Detta faktum har nu 
förhoppningsvis även uppmärksammats av berörda myndigheter och regering och i och med 
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detta kan en proaktiv lagstiftning förse landet med ett stärkt konsumentskydd på 
snabblånemarknaden. 

 
  



 48 

5. Källförteckning  
Offentligt tryck 
Direktiv 
Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/48/EG, Om konsumentkreditavtal.  

Europaparlamentet och rådets direktiv 2005/29/EG, Om otillbörliga affärsmetoder. 

 
Praxis 
Högsta domstolen 
NJA 1995 s. 430 

NJA 1996 s. 3  

NJA 1999 s. 304 

 
Marknadsdomstolen  
MD 1988:20 

MD 2001:24 

MD 2006:12 

MD 2006:20 

MD 2007:17 

MD 2010:30 

MD 2014:7 

MD 2014:18 

 
Propositioner 
Proposition, 1991/92:83, Om ny konsumentkreditlag.  

Proposition, 2007/08:115, Ny marknadsföringslag.  

Proposition, 2009/10:242, Ny konsumentkreditlag.  

Proposition, 2013/14:34, Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar.  
Proposition, 2013/14:107, Viss kreditgivning till konsumenter.  

Proposition, 64/2009, Förslag om lagändring i Finlands konsumentskyddslag. 
 
Statens offentliga utredningar 
SOU 2013:78, Överskuldsättning i samhället. 
SOU 2012:43, Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd.   
 
Kommittédirektiv, 
Dir 2015:43, En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter, 2015. 
 



 49 

Departementsserien 
Ds 2009:76, Ny konsumentkreditlag. 

Ds 2015:24, Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning. 
 
Allmänna råd 
ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.  
 
Övriga myndighetspublikationer 
Finansinspektionen 
Finansinspektionen, Författningssamling, Finansinspektionens allmänna råd om kredit i 

konsumentförhållanden, FFFS 2011:47. 
Finansinspektionen, Författningssamling, Finansinspektionens allmänna råd om kredit i 

konsumentförhållanden, FFFS 2014:11. 
Finansinspektionen, Rapport 2009:10, Konsumentskyddet på finansmarknaden, Dnr. 09- 

1321. 

Finansinspektionen, Rapport 15 maj 2014, Konsumentskyddet på finansmarknaden, Dnr 14-

4986. 

Finansinspektionen, Remisspromemoria, Förslag till föreskrifter och allmänna råd om viss 

verksamhet med konsumentkrediter – motivering mot behovs- och konsekvensanalys, Dnr 13-

6297. 
 
Konsumentverket 
Konsumentverket, Författningssamling, Konsumentverkets allmänna råd om 

konsumentkrediter, KOVFS, 2004:6. 

Konsumentverket, Författningssamling, Konsumentverkets allmänna råd om 

konsumentkrediter, KOVFS 2011:1. 

Konsumentverket, Rapport 2011:11, Budgetrådgivning – en kortsiktig kommunal kostnad 

eller en lönsam social investering. 

Konsumentverket, Rapport 2012:5, Kommunernas budget- och skuldrådgivning – en 

lägesrapport 2012. 

Konsumentverket, Rapport 2014:13, Vår omvärld 2014.  

Konsumentverket, Remissyttrande, Överskuldsättning i samhället?, Dnr 2014/38. 

 
Kronofogden 
Kronofogdemyndigheten, Omvärldsanalys 1, 2012. 



 50 

Kronofogdemyndigheten, Pressmeddelande, Jan Åkerlund, Kraftig ökning av obetalda 

snabblån, 2014. 
Kronofogdemyndigheten, Rapport, Snabblånerapport – sammanställning av åren 2006 till 

och med 2014, 2015.  

 
Doktrin  
Litteratur 
Agell, Anders, Malmström, Åke, Ramberg, Christina, Sigeman, Tore, Civilrätt, upplaga 22, 

Spanien 2012. 

Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, 

Wiweka, Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt, upplaga 12, Vällingby 2012. 

Dahlman, Christian, Neutralitet i juridisk forskning, Danmark 2006. 

Dahlman, Christian, Rätt och rättfärdigande – En tematisk introduktion i allmän rättslära, 

uppl. 2, Lund 2010. 

Eriksson, Anders, Lambertz, Göran, Konsumentkrediter – Kommentar till 1992 års 

konsumentkreditlag, Stockholm 1993.  

Etell, Tobias, Åberg, Johan, Reklamjuridikguiden, Malmö 2012. 

Grobgeld, Lennart, Norin, Anders, Konsumenträtt, upplaga 15, Visby 2013. 

Gustafsson, Håkan, Rättens polyvalens – En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter 

och rättssäkerhet, Lund 2002.  

Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Danmark 2013. 

Nationalencyklopedin, Femte bandet, Belgien 1991.  

Nationalencyklopedin, Elfte bandet, Belgien 1993. 

Norlén, Andreas, Oskälighet och 36 § avtalslagen, Linköping 2004. 

Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, 

Stockholm 1995. 

Samuelsson, Joel, Melander, Jan, Tolkning och tillämpning, upplaga 2, Mölnlycke 2010. 

Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap?, Stockholm 2009.  

Schlichter S. Detlev, Papperspengarnas kollaps, Lettland 2012. 

Svanberg Jan, Rättssociologi – en introduktion, Malmö 2008. 

Svensson, Den svenska marknadsföringslagen, upplaga 15:1, Lund 2010. 

Svensson, Carl Anders, Stenlund, Anders, Brink, Torsten, Ström, Lars-Erik, Carlén-Wendels, 

Thomas, Praktisk marknadsrätt, upplaga 8, Visby 2010.  

 



 51 

Artiklar 
Agell, Anders, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvJT 2002, s. 243-260. 

Bertand, Marianne, Morse, Adair, Information Disclosure, Cognitive Baises and Payday 

Borrowing, University of Chicago, Chicago 2009. 
Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s.1-10. 

Lusardi, Annamaria, Tufano, Peter, Debt literacy, financial experiences and overindebtdness, 

Cambridge, Massachussetts 2009.  

Lönnberg, Martina, Ungdomar identitet och konsumtion, Arcada Högskola, Helsingfors 2010. 
Martinson, Caes, Lån i telefon – dags att hantera vad vi har?, SvJT 2012, s. 245-250. 

Niemi-Kiesiläinen, Johanna, Consumer bankruptcy in comparison: do we cure a market 

failure or a social problem?, Osgood Hall Law- journal 1&2: 473-503, 2009. 

Niemi-Kiesiläinen, Johanna, Henriksson, Ann-Sofie, Report on Legal Solutions to Debt 

Problems in Credit Societies, 2005. 

Olsen Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s.105-145. 

Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249-272. 

Schultz, Mårten, Värden, värderingar och juridik, JT 1999/00 s. 986-1001. 

Schwartz, Mark, Robinson, Chris, Payday Loans: A Socially Responsible Industry? York 

University, Canada 2013.  
 
Övrigt material  
Brottsförebyggande rådet, Promemoria 1983:1, Ocker-Översynen av lagstiftning mot 

organiserad och ekonomisk brottslighet. 
Finansdepartementet, Promemoria FI 2005/1958, Konsumentskyddet inom det finansiella 

området. 

Finlands officiella statistik (FOS); Kreditbeståndet, Snabblåneföretagens nya krediter och 

kreditbestånd åren 2013-2014. 
Intrum Justitias, Rapport, Eurpopean consumer payment report 2014. 

Sveriges Konsumenter, Att kränga krediter till utsatta – en studie om snabblån, 2009. 

Tillväxtverket, Rapport 0059, Näringslivets administrativa kostnader för finansområdet, – 

Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010. 

Åklagarmyndigheten, Rapport, Prioriterade prejudikatfrågor 2015. 
 
Internetkällor 
Finansinspektionen 
http://www.fi.se/Om-FI/ (hämtat 2014-04-29). 



 52 

 
Konsumentverket 
http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Lagar-och-

regler/Konsumentlagar/Konsumentkreditlagen/ (hämtat 2015-04-29). 

http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Sa-arbetar-vi/ (hämtat 2015-04-29). 

 
Kronofogdemyndigheten 

https://www.kronofogden.se/Kronofogdenikorthet.html (hämtat 2015-05-04). 

 

Annat 

http://låna-snabbt.nu/lan-med-betalningsanmarkning/, (hämtat 2015-05-05). 

http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/kort-och-frestelser-i-ungas-ekonomi/. Publicerad 

2012-01-16, (hämtat 2015-05-06).  

 
  



 53 

6. Bilaga 1 – Standardiserad europeisk 
konsumentkreditinformation 

 



 54 

Bilaga 2 – Exempel på effektiv ränta 
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